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KUR LAIME?

Metai III

nijai Yuan-Shi-Kai. Yra tai
žmogus geležinės valios ir
Katalikiškos Žinii
tvirtos energijos ir turįs
Vieuo žydų kunigaikščio
pas
šalies piliečius labai di
numirė duktė. Nuliūdęs tė
Lekcija ir
delę įtekmę. Jis — niekas
vas meldė Jėzaus, kad ateitų Kardinolų įšventinimas.
kitas, suorganizavo kinų.
ją atgaivintų. Viešpats Šv. Tėvas Pijus X nu
Evangelija, irišklausė
armiją ir tik ačiū jo triūsui
kunigaikščio prašy sprendė padauginti kardi
kinai dabar turi kur kas ge
mą ir sugrąžino mirusiajai nolų skaitlių. Tos iškilmės
resnę armiją negu pirmiau.
gyvastį. Beeinant Jėzui į nu atsiliks Rymo konsistorijoj,
Dabar, kada valdžia pasi
mirėlio namus, žmona, nuo kuri įvyks 27 d. lapk. Į Ame
matė
esanti be spėkų kad
dvylikos metų besergantį, riką bus paskirta tris kar
— Fil. III, 17, IV, 3. — priėjo iš užpakalio ir dasi- dinolai daugiau. Į kardino
atsispirti prieš republikonų
Bukite mano sekiotojais, lytėjus Jo rūbų — pasveiko lus bus pakelti: New Yorko
revoliuciją, pasikvietė į tal
broliai, o
prisižiūrėkite Šv. Lukas sako, kad toji arcivyskupas John M. Farką sutvarkyti šalies armiją
tiems, kurie taip vaikščioja, vargšė visą savo turtą išeik ley, Bostono arcivyskupas
tą patį žmogų, kuris tą ar
kaipo turite musų pavyzdį. vojo ant gydytojų o sveika William H. O’Connell ir Ry
miją pastatė ant kojų, ir,su
Nes daug jų vaikščioja, tos neįgijo. Dabar, jei tikė
jo
pagalba valdžia tikisi su
s
mo apaštališkas pasiuutinis
apie kuriuos tankiai jums jimas patarė, kad jeigu ji
krušti revoliuciją lig pasku
Washingtone Mgr. Diomede
sakiau (o dabar ir verkda dasilytės nors krašto Jė
tinei pergalei. O kad Yuan
Falconio. Išviso bus įšven
mas sakau), neprietelius zaus rūbo, bus sveika. Ir iš
stengsis tai išpildyti, nėra
Kiistaus kryžiaus; kurių pa tikro, atsigrįžęs gailestinga tinta 17 kardinolų, kurie
abejonės, kadangi ir Yuan
Iv
baiga pražuvimas, kurių sis Jėzus tarė jai: “duktė, bus paskirstyti į įvairias
yra iš Manchu kilmės.
Dievas yra pilvas, ir kurių tavo tikėjimas tave sveika valstybes ir šalis. Paskutinė
Taip dalykams esant,
konsistorija atsiliko 1907
garbė yra jų užgėdinime, ku padarė, eik ramybėje”.
vargiai
galima tikėties kad
m., tuomet likosi įšveutvta
rie myli žemiškus daiktus.
ten revoliucija nurimtų. ReO musų pagyvenimas yra Kiek šiandien atsiranda 4 kardinolai. Nuo to laike
voliucijonieriai, nepaisyda
danguose, iš kur laukiame tokių-, kurie vargingosios buvo atsiradę 22 vankancimi nei apskelbtos konstitu
ITALIAN SELNTKVi
ir Išganytojo, musų Viešpa žmonelės pavyzdį seka ? jos, kad dapildvti reikalin
cijos, ginklų nepadeda ir
T ON CMJTY
ties Jėzaus Kristaus, kursai Kaip daug yra tokių, kurie gą kardinolų skaitlių.
kova traukiasi toliau. Val
permainys musų lėtų kūnų visą savo turtą išsklaido be- Žemaičių vysk. kunigų
Turkų—Italr karas, kiek iš paskutinių nuotikių galimą spręsti, gali tęsties net džios kareiviai, stoviu tįs
sviete, permainos. ^..^Kun. Miuiatasi -, ant. pnlyginimo kiniui save jieškodami, laimės
,
Či-Nan-Fn, OhanebtUig, Pan'
skaistumo, pagal galybės,
'"s
negaSi? rl ikrąa paskirtas Šiaulių kalėjimo per “EeluišYnef’isT ATalaj ru stiprinti turkai keletą kartų sumušė italus. G i pastarie
Tingb-Fu ir Telichov, suki
per kurią taipo-gi gali pa laimė randasi ne sviete, bet kapelionu; kun. Dobužins- ji nuolatos drutina savo pajiegas vis daugiau gabendami kareivių iš namų.
lo prieš valdžią ir perėjo reversti po savim visus daik pas Dievą.
kas—Kauno kalėjimo kape
voliucijonierių pusėn. Kaitus. O'taip, broliai mano mie Žmogus, iš moters gimęs, lionu; kun. Lialis, Beržoros
bilieto
kinų
didžiūnai
ne

ten
ištikro
yra,
tai
vienas
Fenge taip-gi laukiama su
. liausieji ir labai geidžiamie ir trumpai pagyvenęs, pri filijalistas, ir kun Bijeika, Politiškos Žinios. Dievas težino. Juk karo lai bus prileidžiami. Visi poli kilimo. Ypač sukilimas ka
ji, mano linksmybe ir mano tina daugybes vargų, taip Autašavo fil., perkelti kits
tiški prasikaltėliai iš kalė reivių Pao-Tingh-Fu yra
ku nieko nėra negalimo.
vainike; taipo stovėkite kūniškųjų kaip dvasiškųjų. kito vieton; kun. Laugalis,
Visai netikėtai pribuvo į jimų paleista.
svarbus, nes jie galėtų visai
Viešpatyje, mieliausieji. EYlakių kam., ir kun. Šveis- ITALIJA IR TURKIJA.
Kinų
imperatorius,
savo
perkirsti valdžios komuni
Rymą Tripolio užvaldytojas
vodijaus prašau ir Svntieho Maža vra tokių, kurie pasi trys, Kartenos kam., perkel Iš Tripolio ateina priešin
išleistame
rašte
persiprašo
kaciją į kariumenės stovyk
meldžiu, idant manytų vie tenkina tuo, ką jie turi. Tur ti kits kito vieton; prelatas gos viena kitai žinios. Tiek geli. Aubrey ir turėjo slaptą
šalies piliečius už dabartinę las gen. Yin Čango koman
nodai Viešpatyje. Taipos-gi tingas trokšta būti turtingos Pavilanis dėl nesveikatos pa žinoma kad ten ramumo dar posėdį su ministerių pirmi
betvarkę. Jis skelbiasi visa duojamas.
meldžiu ir tavęs, mano tik niu. Kas mažai tur, mano jo- liuosuotas nuo katedros kle vis nėr*. Šiomis dienomis ninku ir kitais aukštais val
Čia vėl gen. Yin Čangas
ras drauge, padėk toms, ku gei bus laimingu, jei turės bono ir konsistorijos aseso turkai pasigarsino, kad jie dininkais ir su užrubežiniu dos norėjęs įtikti žmonėms,
rios su manim drauge var- biskį daugiau. Tr taip, visas rių pareigų ir apsigyveno paveržei nuo italų kelius reikalu ministerių. Kiek da bet kadangi neturėjęs poli parsiuntė namo dalį armi
vėsi patirti, Italija rengiasi tiško išsilavinimo, valdinin- jos, kuri pasirodė neištiki
giuosi Evangelijoje, su Kle mintis, troškimus ir pajie Anykščiuose; kun.. BĮ. Čes
pertus,
Įaug
užmušė
jų
ka-lp
asįySfį laivyną į Vidurinių kais pasikvietęs vien tik ma. Jo kareiviai Sin-Yange
mensu ir kitais mano padė- gas kreipia prie to, kad dau nys, išėjęs mokslus Peter
tojais, kurių vardai yra gy giau turtų surinkus. Tur burgo Dvas. Akademijoj ir reivių n užgriebė daugybes jurių pakraščių Turkijos aukštos kilmės žmones, aris- beveik be maisto kenčia ba
ginklų i amunicijos. Mušy- valdvbas ir tuo privėrsti tokratus, kurie, esą, ir priė dą, tai-gi ir ištikimybės nė
vybės knygoje.
tams besididinaut ir, nieku Friburgo universitete, kvie je atsižinėję savo drąsumu turkus užbaigti karą.
To šinosi konstitucijinei tvar- ra.
nepasotinama, godulystė au čiamas į Peterburgo Dvasiš arabai, 1 mė,
irie, ačiū savo karkar nepadarius — griebti didės- kai.
Yuan-Shi-Kai, kaipo mi
kosios Akademijos profeso
ga.
Puikybė,
kuri
nuolat
li, sumušę italų nius Turkijai prigulinčius i Šalies pinigai buvo visur nisterių pirmininkas, buvo
zvg
— Mat. IX, 18 — 26. —
rius.
armiją.
žetnės plotus.
J aikvojama, o gero nieko ne- pradėjęs su revoliucijonieAnuomet Jėzui bekalbant jieško atsižv mojimo ir gar
Įšventimai.
Spalių
2
d.
J.
minioms, šitai priėjo vienas bės, smagumai, vis naujais
Taip, iriasi turkai, Bet
Iš Konstantinopolio gau- nuveikta. Šalies tiesos buvo rių vadais tarties prie susi
E.
Žemaičiu
vyskupas
Cir

kunigaikštis, ir kloniojos įspūdžiais gaivinami, įstu
uk tas sai nereiškia per- ta žinia, kad Italijos gen. j užgirtos, bet aukštesnėji taikymo, bet prie santaikos
tautas Įšventė Kaune kunijam tardamas. Viešpatie, mia į nusiminimą ir vargą.
galės an italų. Tai tik ženk-į Caneva likosi paimtas turkui luomą jų visai nepildė. Žmo- prieiti nepavyko. Revoliueimano duktė tikką atsileido: Veltui jieškotumėm laimės guosna Žemaičių seminari as toles o karo. Italai, ku-i nelaisvėn. Nelabai norima nės buvo skriaudžiami ir jonieriai pasitiki turį didelę
jos klerikus: Vladą Dzimibet eik, uždėk ant jos rauką,
rie ligšii visados išėjo per- toms žinioms tikėti, nes tur- nualinti, gi aš nieko apie tai spėką ir nenori nusileisti,,
turtuose, garbėje ir sviete davičių ir Joną Audarą.
galėtojai neišsižadės karo kai kaip kada ir perdaug nežinojau. Šalis stovi ant kuomet valdžia dar vis tiki
° syvęs.
linksmybėse.
Vyskupai. Po laikraščius ir tęs jį liau, kol-vėl neuž- pasigiria, bet vistiek patir- prapulties kranto, gi aš to si revoliucjią apveikti. Tiek
Ir atsikėlęs Jėzus, ėjo
visokios eina paskalos apie duos sn gio turkams su ta, kad italams Tripolyje negaliu matyti. — Taip kal tik blogai, kad ir Yuan-Shipaskui jo ir jo mokintiniai. Dievas įsako mums sulai
naujus vyskupus Rusijoj,
O šit moterė, kuri sirgo kyti savo piktus pageidi bet kada tas klausimas bus arabais. dabar Italijos vai pradeda nesisekti ir turkai ba kinų valdonas teisinda Kai, kaip laikraščiai paduo
nor viską slepia, betj su arabais norį juos pri- mas save.
kruvinę per dvyliką metų, mus, ir męs juos galime pa nuspręstas, sunku spėti. Tuo
da, pradeda prarasti savo
atomai rengiasiI versti kraustvties atgal ant Toliau, kinų valdonas pirmiau turėtą didelę įtek
priėjo iš užpakalio, ir paly vergti prie Dievo malonės, tarpu trūksta vyskupų: Vii vistik
kurią įgijame per maldą ir niuje; vyskupo ir pavysku- daugiau sti kariumenės į laivų.
tėjo krašto jo rūbo.
prisipažįsta esąs kaltu ir mę pas šalies gyventojus.
Nes tarė pati savyje: By- šv. sakramentus. Nuolanku- pio, Žemaičių vyskupijoj — Tripolio Wįddybas; ir yra Paskutinės žinios praneša, viešai skelbia savo ištikimy Jeigu ir jam nenusiduos re
tik palytėčiau jo rūbo, bū- kumas, kurio evangelija mo pavyskupio, Seinuose — pa ■pėjimniTid pabaigoje šių kad tarp Italijos kareivių bę konstitucijai, pertaisy voliuciją apveikti, tai var
siu sveika.
kina, yra gyduolė priešai vyskupio, Žytomyriūje tėra metų Italui sutrauks Tri cholera platinasi su visoms mą teisių ir viską tą panai giai rasis Kinijoj kitas žmo
• O Jėzus apsigrįžęs ir pa puikybės nuodus. Neturtas pavyskupvs (sufraganas), poliu amu susidedančią baisenybėmis. Koresponden kinti, kas spaudžia ir nu- gus, galįs išgelbėti dabarti
regėjęs ją, tarė: Duktė, tu dvasioje. Jėzaus mokiniams reikia ir vyskupo, Kujnvuo- iš 100,000 Deivių, kas už- tai kaltina italų armijos val- puldo šalį, o įvesti visur kur nę kinų valdžią nuo ban
rėk viltį: tavo tikėjimas iš įsakytas, sulaiko nuo nepri se — pavyskupio, Žemaičių tikrintų vifiiną turkų per-į dininkus už apsileidimą reformas.Toliaus aiškiname kroto. Ar ten bus įvykinta
prieš choleros besiplėtojimą. kas gali sutikti Kiniją, jei respublikoniška
'valdžia,
vyskupijoj turėtų būti dar galę.
gydė tave. Ir yra išgydyta derančios turtų meilės.
gu
tvarka
nebus
įvykinta.
Italijos
jimieras
Kaip
kiti
karo
koresponden

mieras
Giolituo tarpu, niekas to negali
du sufraganu. Varnių ir
moterė nuo anos valandos.
Jei tad savo laiką pašvęs- Kuršo, bet apie juos dabar tti da paanino, neteisingu tai praneša, kad Italų armi Tš didelės kinų valstybės pasakyti, nes to viso pasek
O kad atėjo Jėzus kuni
davome iki šiol svietui, te iš niekas ir nesirūpina. Apie mą paleist,Miaskalų apie ja su paimtais nelaisvėn el galį likti šupuliai.
mės gali būti visai netikė
gaikščio namuosna ir pare
giasi
tikrai
žvėriškai
ir
pe

italų
armijfftiiuožmų
elgi

Kinų
valdžia
pasikvietė
tos.
•
reikštos čionai teisybės pa naujas vyskupijas Sibire.
gėjo klyksmą, ir žmones
daro išganingą musų minty Kaukaze ir kitur suvis nuti mąsi su paimls nelaisvėn reina visas žmoniškumo ri šalies diktatorium Yuanriksmą darančius.
turkais ir aratis. Mat buvo bas.
Shi-Kai, kurį prieš du metu
je įspūdį. Pameskime svieto lo kalbėti.
MEKSIKO.
pati valdžia buvo atšalinus
Tarė: Atstokite: nes mer tuštybes o prie Jėzaus ei Kunigų pabaudos. Irkuts paėjės gandasU visas šalis,
Ca
kad itališki kriviai be pa
nuo valdininkvstė8. Progre- Meksikos respublika
gaitė nemirė, bet miega. Tr kim. Jojo tarnyboje atrasi ko teismo rūmas nuteisė ku
KINIJA.
sigailėjimo
žto
nelaisvėn
sistai iš to nusiminė, nes galios susilaukė naujo p
nigą Kazimierą Jodką atsta
juokėsi iš jo.
me savo ydoms vaistą, savo
paimtus
turki
ir
arabus,
Kadangi
revoliucija
vis
Yuan nėra aklas Manehu zidento, Francisco T. Ma
tyti trims mėnesiams nuo
O kad išvarė minią, įėjo, vargams palengvinimą, ap vietos ir ant dviejų nedėlių neskirdami nehoterų, vai labiau ir labiau platinasi, dinastijos šalininkas, bet ir rof kuris likosi inauguruo
paėmė jos ranką, ir prisikė saugojimą nuo baimės mir kalėjimo arba 50 rublių štro kų, net nei senfeenelių, kas Manchu dinastija apskelbė ne kraštutinis radikalas — praeitame panedėlvje še
lė mergaitė.
tyje ir amžinosios laimės pos už priėmimą į katalikų • žinoma įžeidė įliios
1 M armi-• konstituciją. Išpildė valdžia jis tiki milicijai. Kuo buvo spalinio dieną. Liglaiki
Ir pasklydo šitas garsas viltį.
tikėjimą nepilnametės sta jos garbę. Glalų armija ir parliamento atstovų rei Vokietijai Bismarkas, Mek prezidentas Francisco
S.
kalavimus. Prie valdžios ka- sikai Diazas, — tuo TT
yrą Ki
čiatikės Marijos Baranovos griežtai to užsi
Seka ant 8 puaL
po visą aną žemę.

■
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rugsėjo 30 d. pradėjo vėl Vėžio ligos gydymas—dy labiaus išsitobulinti savo Rusockis. Kaltino vice-pro- Sėmenįs pabrango. Paprū
kai. Visiems žinoma koki tai mokslo šakoje privertė ją iš kuroras Žizin.
pildyti savo pareigas.
sėje šiemet labai brangiai
keliauti
svetimon
šalelėm
baisi liga. Tūkstančius žmo
Tai vis praeities aukos. mokama už sėmenis ir gabe
D-ras J. Basanavičius, nių pirm laiko ji graban nu
Ar nesuskaitytų kas, kiek nama jas į Prusus. Kas bu
Lietuvių Mokslo draugijos varė. Vėžio ligos gydymas
Jankūnai (Panevėžio pav.
vo pardavimui, buk jau par
pirmininkas, sugrįžo iš už labai sunkus. Geriausiu vais akalica). Mvkolas Laurvna- gi tų aukų musų jau yra pa
duota visur. Dabar ūkinin
dėta ?
Seinai. “Šalt.n” praneša sienio Vilniun, aplankęs Til tu nuo vėžio yra radijus — vičius pardavė čia savo žemę
kai, pasinaudodami augštokad lenkų “Kolko Rolnicze” žę, Poznaniaus vokiečių pa brangiausia kol kas pasaulyj tam bankui, kurs rusus į mu Kretinga (Telšių pav.). mis kainomis, parduoda ir
tą pačią dieną, kai buvo M a- rodą ir pasigydęs Karisbado medžiaga. Aišku, kad radi sų kraštą gabena. Lauryna- Liepos 21 d. š. m. Korolen- dalį tų sėmenų, kur buvo sau
rijampolės parodą, surengė kurorte.
ju gydytis tegalėjo žmonės vičius yra gavęs tą žemę po kos traktieriuj vietiniai žem sėklai pasilikę.
Seinuose raguočių gyvulių
“Juodvarniai”. Prie “Rū turtingi. Nesenai Peterbur savo dėdės kun. Zastarskio. sargiai ir uredninkas arešta
parodą ir paskaitas, tečiau tos” tveriasi gimnastų kuo ge įsteigtas ligonbutis kovai Nabaštninkas kun. Zastars- vę Kvecių kaimo valstietį
Javų prekyba pas mus.
ne kaip jiems tepavyko: gy
kis
buvo
žmogus
labai
doras,
Silvestrą Kauną nuvedė jį į Baltagudžių laikraštis “Na
pelė, kuri žada pasivadinti su vėžiu. Gydoma Roentgevulių atvesta vos 57, žmonių “Juodvarniais”. Ligšiol jau no spinduliais, radijaus pre seni žmonės jį tebeatmena ir šaltąją prie policijos. Ant ša Niva” paduoda, kiek į
paskaitose dalyvavę 30-tis. prisirašė prie jos 15 žmonių. paratais ir kitais paskuti gerbia. Nesitikėjo turbut rytojaus, kada Kauną įvedė mūsų kraštą įvežama ir iš
Tuo pačiu laiku Lazdijuose Kas norėtų dar prisidėti, te nio išradimo vaistais. Id"'+ vargšas užrašydamas tą že į nuovados konceliariją dėl vežama javų. Apskritai ilenkai taip-pat surengė pa sikreipia į kuopelės organi pritraukti kuodidžiausį skai mę savo seserėnui, kam ji surašymo protokolo apie inaiit, į Baltgudiją ir Lietu
rodą. Spėjama, kad tai buvo
areštavimo priežastis, tai vą daugiau javų įvežama,
zatorius: adv. Joną Vileišį, čių sergančių vėžio liga į tą pateks. Liūdna!
padaryta tyčia, kad sulai
Kaunas pasirodė esąs be ža negu išvežama. Tik. Kauno
St. Kairį, arba d-rą A. Do ligonbutį, Draugijos Valdy
Kretinga
(Telšių
pav.).
kius nuo Marijampolės vie
do ir taip silpnas, kad vos gubernijai geriau klojasi,
ba kovai su vėžio liga išsiun
maševičių.
Kretinga, tai vieta visokių galėjo stovėt. Vietinis poli nes į ją tik vienų kviečių
tinius dzukus. Vis, mat.
“Viltis”. tinės šiomis dienomis pra “šarlatanų”. Čionai neilgą
“broliškai”.
cijos valdininkas p. Jacko- 859 tūkstančius pūdų dau
nešimus į visus ligonbučius
laiką gyveno, koks tai net Jackevičius,
giau įvežama, negu išveža
Laidotuvės d-ro Vigods- ir ambulatorijas.
manydamas
7
v
Telšiai. Spalių 4 d. Kauno
medicinos
profesorius;
po
jo
kio. Spalio 3 d., buvo laido Šiomis dienomis .prasidės
kad Kaunas apsirgo pilvo ma, bet kitų javų, kaip ru
ūkio draugija rengia čia vie
apsigyveno
fotografas
(bu

tuvės garsingo Vilniuje dak ligonių priėmimas. Ligonliga, pareikalavo feldšerių gių, miežių, sėmenų daugiau
nos dienos arklių parodą.
vęs
rodos
nesenai
račium)
taro Vigodskio, kurs mirė bučio adresas: Peterburgas,
Elizarovą, kuris apžiūrėjęs išvežama negu įvežama.
Priimami bus tik eržilai ir
gipnotizierius
Stropus,
Purtrumpai sirgęs. Nors Vi- Zagorodnij prospekt, No. 12.
Į Vilniaus gub. įvežama
ligonį patarė duot “kastorkumelės nuo 1 lig 15 metų,
godskis gyveno Vilniuje ne Ligonbučio užveizda iš vabredžiojau “Liet. Žiu.” ką”. Bet toliau policistai, javų kasmet 4 milijonus 180
ir tik iš valstiečių, kitokių
ilgai (18-ką m. pragyveno rinktas daktaras Vėberis, aprašytas. Čion gyveno gar matydami, kad ne tame da tūkstančiais pūdų daugiau,
luomų gyventojų, kurie val
jis Bobruiske), bet kaipo są Profesorius karo-medieinos si visoj apielinkėj gomeo- lykas, įdavė Kauną valstie negu išvežama. Ypač mūsų
do arba nuomuoja ne dau
patė Bortkalė (speciališkužiningas
gydytojas
buvo gar Akademijos.
čiui Varkojui, kuriam įsa miestai daug suvai toja kvie
giau 100 dešimtinių žemės,
mas:
rožė,
nuaugimas
kaulo
sus ir labąi gerbiamas. Prie
kė vežti ligonį kuogreičiau- tinių miltų. Vilniui kasmet
ir iš klebonų. Stambesni žem
laidotuvių apart draugų ir Kipras Petrauskas, žino arba žemaitiškai tariant siai namo į Kvečius. Parve reikia 857 tūkst. pūdų kvie
valdžiai toje parodoje nega
pažįstamų susirinko didelė mas mums visiems dainius, “jiedovnė”), pas kuria žmo žus namo Kaunas nesulau tinių miltų.
lės dalyvauti.
šiaip jau žmonių minia, kuri Peterburgo konservatorijos nės su visokiomis ligomis kęs kunigo mirė.
“Aušra.”
mokinys, šį mėnesį kelis kar traukte traukia.
Mažeikiai, Šiaulių apskr. lydėjo jį iki pat kapinių.
Nabašninko namiškiai ir
Yra čionai ir knygynas,
tus — kaip skaitom “ Vilty Tokių sausų metų, kaip šie
gentys, matydami kad mir
Žuvu
naikinimas.
Vvriaubet
žmonės
-retai
kuomet
je
”
dainavo
Mariinskam
tea
metai, senai jau neturėjome
ties priežastimi buvo primu
jame
apsilanko
(ir
tai
daž

šioji
Ūkio
ir
Zemd.
Valdyba
j
tre
partiją
Hercogo
iš
“
RiVandenį žmones veža už ke
šimas, tuojau subruzdo ir
lių varstų iš upelių. Dėl že atkreipė akį į tai, kad TJetu-j «roletto”. Šį jo pasirodvmą niausiai kitų parapijų). Kre mušė kelias telegramas Gu
mės sausumos rugiai blogai voj ir Baltgudijoj prūduose, Peterburgo publikai galima tingiečiai labiau palinkę bernatoriui ir Departamen
sudygo. Šio mėn. 15 d. buvo ežeresuose ir upėse labai nai ,kaityti visai pasisekusiu. nešti savo grašius į slnukles, tui policijos. Buvo padary Cr
lietaus, — žemė kiek per kinama žuvįs, priegtam Var Paskutiniam antrakte ap kurių čion easma trįs, vienas tas tardymas, kuris išaiški
mirko — gal dar pasitaisys tojama dar uždrausti nuo silankęs pas jį teatro direkt. monopolis, o aludžių ir slap no, jog Kaunas šaltojoj buvo
HARRISBURG, ILL.
dai — “kukelvan”. Už var kad pasiūlyti geresnes tar- tų smuklių, tai nei suskaityt
daiga.
muštas ir visokiais budais
tojimą tų nuodų gręsią baus nystos sąlygas.
negalima.
kankintas policistų—žemsar Pasiskubinu parašyti apie
Proveniškės (pas Kauną). mė nuo 4 iki 8 mėn. kalėjimo.
Čionai yra valdžios 2 klės. gio Jarmontavičiaus ir eta Dorrisville, III., eksplioziją,
“Liet. U-kui” praneša iš Vilniaus policijai liepta Skirstymasis į vienasė- mokykla, kurią lanko vai
mamose No. 9.
pinio
sargo
D.
Petkučio,
ku

Proveniškių apie šitokį žiaui daboti kad nebūtų taip nai- džius. Kupiškio vai. Ukm. kinai ir mergaitės drauge, ir
Buvo taip: kada atidarė
par. išėjo į vienasėdžius šie vienklesė, ^aidžios lėšomis ris pabėgo į užsienį, o žem duris į kitas mainas, (No. 4)
rų atsitikimą. Piemenįs ga- kinaųpos žuvįs
.. ..................... _
,
sodžiai: Paberžiai, Šalnako- 1908 metais atidaryta mer sargis Jarmantavičius tapo tai priėjo gazo ir užsidegė.
nydarni sumanė žaisti “Stosuimtas ir sėdi dabar kalė
luipiną ir Bogrovą”. Vieną . Nftlkrl P'^gai- Pastaru?? džiai, Vidugiris, Siaurini, gaičių mokykla.
jime. Žmogžudžiu pasirodė Dar nebuvo pradėję dirbti.
piemenį, 12 metų išsirinko ju laiku Vilniuj pasirodė Dubliškiai, Akmenė, Karo“Liet. Žinios”. .tas patsai Petkutis, kuris Kiti matyt nežinojo kas lau
“Bogrovu”, kitą 13—14 m. daug netikrų popieriniu lumkiai, Gervalakiai ir Nai
per procesiją bažnyčioj kry ke atsitiko, tai ir rado ne
“Stoluipinu”. Kiti gi pie šimtrubliniu. Tos šimtrubli- vi"!. Ateinančiais metais Ku
Suvalkai. Keistas laikraš
begyvus. Lietuviai visi bėmens buvo teisėjais. Na, ir nės pažvmėtos 1908 m., seri piškio valse, žada išeiti į vie tis. Vienintelis Suvalkų gub. žiu nešdavo ir apie kurį ki go ir tik 3 lietuvius apsvai
ja TI T'. No. 215677.
Šias nasėdžius dar 10 sodžių.
tados “Naujoj Gadinę,j”
lenkų laikraštis “Tygodnik
nutarė “Bogrovą” pakarti.
gino gazai, bet išnešus oran
Suivalski” ypatingus turi buvo rašyta. Revidavojant atsigavo. Jų vardai: Vladis
Užrišę jam virvelę ant kak šimtrublines sulig išvaizdos
Kazimiero
Stabrausko ! gabumas. Mato niekniekių Kauno lavoną buvo atrasta,
lo, pririšo “pasmerktąjį” sunku atskirti nuo tikrųjų.
kad jis mirė nuo primušimo lovas Pangonis, Povilonis ir
prie tvoros augštumo ligi 2
“Vosilkos diena”. Vil nauji darbai. Lučajo mies niekniekėlius, atsitinkamus ir kad visas kūnas ir net Liutkus. Sunkiausiai serga
aršinų. Nelaimingas pieme niaus miesto Draugija šelp telis, Vilniaus paviete turįs ne tik gubernijoj, bet ir pla
Liutkus. Grajauskas, kurį
niukas paslydo, nugriuvo ir ti biednuosius kreipėsi i roie nuo senovės puikią renesan tesniam pasaulyj, Marijam- lyties dalįs buvo baisiai su
ištikrųjų pasikorė: kolei tė sto valdybą, prašydama, so stvliaus bažnyčią, kurios pOjės gį parodos, apie kūną, muštos. Nabašninkas Kau visi skaitė žuvusiu visai svei
vai atbėgo, vaikiukas buvo kad ši išgautų iš guberna vidurys irgi buvo kadaise iš kaipo labai svarbų atsitiki nas buvo da jaunas nevedęs kas išsikėlė. 8-nius iškėlė
negyvus, bet lietuvių nėra
dabintas freskais ir kitais mą Suv. gubernijoj, plačiai ir žmogus blaivas.
jau nebegyvas.
toriaus leidimą įtaisyti Vil
didelės grožės padabinimais. rašo net visai mūsą šaliai
“Liet. Uk.” nei vieno tarp jų. Iš gelbėto
niuje ”vosilkos dieną” tos
jų daug iškelta iš šafto apal
Lyda, Vilu. g. Vilniaus
Tečiau laikas ir apleidimas svetimi laikraščiai, tas Su
draugijos lėšų padidinimui.
Vilnius.
—
Seminarijoje.
pusių; tarp jų ir gydytoją
apygardos teismas nuteisė
buvo jau smarkiai tos baž- valkų keistas laikr ištiš nė
valstiečius Danielių ir jo
du jo Šiemet seminarijon pastojo Tumer’į. Iš lietuvių kitus
Liaudies mokyklų reika nyčios senovės grožę apgrau žodžio nemini< 0
labai daug, apie 60 klierikų. gelbėdamas, gazų prisitrau
žmoną Aleną Glaudelius už luose. Žmonių švietimo de žę ir aplaužę.
numeriai išėjo, MirijampoIš
jų septyni, aštuoni lietu kė ir serga Antanas Dam
padegimą šių metų balan partamentas pareikalavo iš Mums visiems žinomas lės parodai pasibailus.
viai. Nežinia, kodėl lietu brauskas.
džio mėnesyje Danieliaus Vilniaus žmonių švietimo ap musų dailininkas Kazimie
brolio Glaudelio trobų Vol- skričio surinkti šias žinias: ras Stabrauskis buvo neper Pušalotas(Panevžio ap.). viai nestoja dabar Vilniaus No. 4 nedirbo visai. Taisė
kovicų sodžiuje; dėl to pa 1) Kiek buvo mokinių že senei ton bažnyčion par Šioje apielinkėje atsirado Seminarijon. Seiliaus tai vi šaftą iš lauko. Kaip sako,
degimo sudegė tuomet 16 mesnėse liaudies ministeri- kviestas jos senovės grožę piktadarių, kurie nkčia už sada būdavo pusė arba ir kad keturi anglies gabalai
ūkininkų trobesiai ant 12,- jinėse mokyklose ir kiek ko gaivinti. Sutvėręs jis ten į puldinėja keliu ižiuojan- daugiau lietuvių-klierikų. išlėkė ant viršaus ir sužeidė
000 rub. vertės. Glaudeliai kios tikybos — katalikų, išdilusiųjų vietą šešius savo čius žmones. Šit š 23 į 24 Žymiai sumažėjo per pasku du žmogų ant viršaus dirbu
padegę iš keršto dėl žemės pravoslavų — 1908, 1909 ir kompozicijos naujus fres rugsėjo nakčia ke1 iri pikta tiniuosius penkerius metus. siu. Visas Harrisburg’o mies
pasidalijimo. Danielius Glau 1910 m. Mogilevo, Kauno. kas, kitus-gi kur reikiant, dariai, apsiginklaę lazdo
tas buvo sulėkęs į Dorristaisęs; o visur ten, kur gali mis ir peiliais, p: mušė ir Vilniaus lietuvių dviklesė villę prie šafto. Bėgo raiti,
delis pasmerkta 5 metams Minsko ir Vitebsko gub.
mokykla. Vilniuje Pranciš
areštantų rotų, jo žmona 4 2) Kiek tose mokyklose ma buvo dar susekti seno apgrobė važiuojat iš Pa
važiuoti ir pėsti. Labiausiai
konu
♦ * mūruose *vra lietuviu*
vės
darbus,
pasistengęs
taip
metams kalėjimo.
nevėžio
ūkininką
azlauską
tais-pat metais buvo katali
bėgo moterįs, žiūrėti ar jų
juos atitaisyti, kaip senovėje iš Dvariukų kainu tą pačią dviklesė mokykla. Ją inkūrė vyrai išliko sveiki. Daugelis
kų
ir
kiek
pravoslavų
vals

Gydykla alkoolikams per
buvę dailininko sutverta. naktį užpulta dar-3 žmo ir prižiūri daktaras Vileišis. moterų raudojo, kad jų vy
tiečių
vaikų.
sikėlė į miesto blaivybės na
Taip tarp kitų yra atnaujin nės. Dabar n ak i i genau Vilniaus lietuviai turi kur rai neišsikelia iš mainų, nors
3)
Kiek
katalikų
vaikų
mus Moniuškos gatvėje, No.
savo vaikus pamokyti savo
ti freskai apie 7 Sakramen vienam nevažiuot
36, Žvėryne. Gydyklos di 1906,1907, 1908, 1909 ir 1910 tus, — brangus lenko daili
kalbus. Be lietuvių kalbos jo kiti užtikrino, kad jų vyrai
M
“
ŠI
tinis
metais mokinosi lietuvių ir
rektorius d-ras Krainski.
je vaikai mokomi ir rusų kai gelbsti kitus. Aimanavimai,
ninko
Jono
Brzezinskio
dar

kiek lenkų kalbos visose to
bos, skaitliavimo (rokundų), selvartai, verksmas .aplin
Z.
Aleksos,
Blii
žiu,
Verbas.
Kareiviai pamišėliai trau se tų gubernijų mokyklose,
kui šaftą.
A.
bylu ir kt. byla —juž prigu- tikėjimo, dailaus rašymo ir
Visas
učajo
bažnyčios
kuriose
caro
paliepimais
ge

kinyje. “Vii. Viest.” rašo,
kita ko. Daugiausia ją lanko
kad rugsėjo 10 d. ITT-klesės gužės 1 d. 1905 m. ir balan vidurys darąs dabar nepa
darbininkų
lietuvių vaikai,
BROCKTON, MASS.
vagone lydimi dešimties džio 21 d. 1906 m. leista buvo prastos d- i’ė grožės Įspūdį.
iš dalies ir ponai ten leidžia
sveikų kareivių važiavo 5 tų kalbų mokintis.
Svečiai-nebuvėliai
kun.
Erus ii i ai. Bažnyčiai Varšavos Teisu Bumu nž- savo vaikus pasimokyti, nes
K P1 1
kareiviai pamišėliai. Tuo
D t; Drus- baigta 28. TX ( . X) 1911 ten mokia labai gerai. Bai Ališauskis ir Tumas pribu
pačiu vagonu važiavo dau Peterburgas. Žadama su 1 •
•000 Marijampolėje, utėista: Z. gę tą mokyklą, vaikai leng vo į Brocktoną 28 dieną Rug
gelis žmonių. Staiga, netoli rengti keletas vakarų-vaidi• i p- Aleksa 4 metai! katorgos: vai pastoja gimnazijon ir sėjo š. m. ir vakare 8 vai.
Bezdanų stoties, vienas iš pa mų. Spalių m. 15 d. Paulo- ris.
laikė prakalbas naudai pa
Ambrazevičius ., Verbvla miesto mokvklosna.
mišėlių puolėsi smaugt vie vienės salėje bus vaidinama
Pernai vaikų mokėsi mo statymo “Saulės” kursų na
f*
S’ abu A.. Verbvlienė , Bliudžius
ną važiavusią mergaitę. Vos “Ūkanose”. Šitą vakarą ren Pisir*' \
Petras Simanoiunns. Ra kykloje apie 60. Šiemet taip mo. Sv. Kazimiero draugija
ne-vos pasisekė pamišėlį nuo gia žinomas lietuviams vai 2 d. Th’i'’?,1’e. vakari) šalyj,
pat yra vaikų apie 60: tarp prirengė atsakančią svetai
jos atitraukti. Indomu, kad dintojas — p. Glinskis. Prie nuo 74ki 8 valandai vakaro žaitis. Venciy— ištrėmi jų bernukų 34 ir mergyčių nę. Bažnytinis choras po va
keleiviai, kurie turėjo dėl to rengimo prisideda Mažtur- labai aiškiai neapginkluota mui Siberijonflliudžius Pe 26. Pavasarį mokyklą baigė dovyste p. Juškos padainavo
tras .Tono sius. Bliudžius
nemaža išgąsčio, nors reika čių ir Savitarpiečių dr-ji. akimi matėsi kometa.
.Tonas — tviiyei 3—12 mė 3 berniukai ir 3 mergytės. kelias lietuviškas daineles.
lavo ir Bezdanuose ir Nau Pelnas skiriama ir L. M. ir
nesių (su uzaitvmu atsė Moko mokykloje du: moky Žmonių prisirinko nemažas
joje Vileikoje skundų kny D. D. Namams. Naudai pas- Panevėžys. Šiomis dienotoja ir mokytojas.
būrys.
gos, kad įrašius šį atsitiki tarųjų, girdėjau, žadama su- mis išvažiavo metams į Pa dėto laikoj Verbvliutė,
Reikia tik ačiū tarti mo Socijalistai prieš atvažiuo
rengti antrą vakarą sausio rvžiu dantų gydytoja, p. Girgždis, Sttfevičienė, Vvmą, knygos negavo.
išteisi
Bv kyklos globėjui daktarui Vi siant kalbėtojams varė agi
6 d. Lapkričio 15 d. vaidina- Emilija Braždvtė-Perekšlie- tiniauskas (I išteisinta.
Vilnius. Sugrįžo. Vilniaus ma “Inteligentai”. Priside-nė. Ne nr«Hikns otoVn. r^es la ėjo uždaiomis durimis leišiu už jo rūpestį mokyklos taciją, atitraukdami žmones
gubernatorius p. Liubimo da Labdarių dr. ir lietuviai buvo užversta darbais — bet Gynė advok’i — A. Bnlo- reikalais, nes jis daugiausi" mio prakalbų ir aukavimo.
vas jau sugrįžo iš poilsio ir studentai.
troškimas dar , ta. Stašinsk Pereverzevas, jos naudai darbuojasi.
T
maniai, kurie pažiuro

mis nieku nuo jų nesiskiria,
kuomet eina agitacija prieš
kunigų darbus nors prakil
niausius, su socijalistais ėjo
išvien. Žmonės mažesnių pro
tiškų jiegų davėsi suvadžio
ti, bet geresni ir doresni tau
tiečiai, sugebanti suprasti
tikrą Lietuvos-Tėvynės rei
kalą su džiaugsmu klausė
prakalbų ir aukavo gausias
aukas.
Prakalbos gerbiamų kal
bėtojų buvo gražios. Pir
miau kalbėjo kun. Ališaus
kis išrodinėdamas reikalą
apšvietos ir veiklumą “Sau
lės”. Kun. Tumas išparodė,
kaip ant delno pavojingu
mus, kurie gresia Lietuvai
iš permenkos lietuvių apšvie
tos ir kitų dalykų.
Kalbėtojai palietė savo
kalbose labai svarbų dalyką
lietuviams apie organizavi
mą pramonijos Lietuvoje,
kad savo amerikoniškus do
lerius nelaikyti amerikoniš
kose bankose ant mažų nuo
šimčių, bet apverstų ant pra
platinimo pramonijos Lietu
voje. O, lai šitie reikalavimai
mūsų tėvynainių — veikėjų
kuogreičiausiai išsipildo, lai
žmonių širdyse užsidega
kuokarščiausiai ir kuoveikiausiai tas prakilnus pagei
davimas. Neskurstų mus lie
tuviai svetimose šalyse beSiblaškvdami, ir svetimiems
gaivalams eikvodami savo
spėkas ir energiją, bet dar
buotųsi savo mylimoje Tė
vynėje su didesne dora, pa
sišventimu ir visuomeniška
lietuviška nauda. Nes jeigu
sav<\visas jiegas kūno ir
dvasios, o nekartą ir visą
turtį paaukoja svetimai ša
liai, — kas iš to naudos Lie
tuvai, kuri savo sūnūs sun
kiose dienose penėjo ir den
gė?!...
Prakalboms dori žmonės
pritarė taip plojimais rankų,
kaip ir aukomis. Socijalis
tai ir laisvamaniai šiaušėsi,
kaip nekurie įpykinti sutvė
rimai. Led’ tik spėjo kuni
gai ateiti į svetainę, pradėjo
jie truputį kreksėti. Toliaus
nusiramino, apsižvalgę, kad
jų nieks neužgauna. Ir nieks
— niekur jų neužgauliotų,
kad tik butų jie žmoniškų
jausmų ir naudingi visuome
nei. Bet, deja, kad pas juos
nei vieno, nei kito nebėra.
Pasirodė tas per rinkimą kolektos. Ostentativiški neku
rie pasirodė priešais apšvie
timo, atsisakant nors šį-tą
paaukoti. Aiškiai pasirodė
visuomeniškame darbe ne
naudėliais. Taip, taip, aiš
kiai socijalistai ir laisvama
niai dėl visuomenės nenau
dėliai. Daug plepa — mažai
veikia, ir gal dėlto kad ma
žai veikia, daug plepa. Savo
užgauliojimais kitų pasiro
do. kad jie neturi dorų žmo
niškų jausmų. Nors-gi tie
užgauliojimai taip prasti,
taip žemi, kaip prasčiausias
purvynas, jiems matosi, kad
užgauliojant parodo savo
išmintį ir išsiaukštinimą
prieš kitus. Nieks neužgma
to, kad jie moka purvinus žo
džius drėbti į akis ir doriau
sioms žmonėms, bet kad -jn
galvose ir darbuose menka
ir tuščia tas taipgi nenaujiena. Aršiau su jais kain su
taja višta, kuri padėjus kinu
šinį tuojaus šoka nnf tvoros
ir visa jiega savo “kuda, kuda” garsina svietui nuveik
ta darba. Sakau, aršinu su
jais, nes višta visgi gera dar
bą atlieka duodama svietui
kiaušini, o ka soci jalistai ”...
Padeda ir jie. bet ne kiauši
ni, tik visokios mšies... iš
matas (“Keleivi”. “Kovu”
etc.) Toki išsitarimai, kain
pavadinti rinkimą a uku pas-

DRAUGAS

tatymui kursams bei apšvie
Štai 22 d. spalio lenkai už- ku ir vidutiniški uždarbiai, siu, nukryžiavosiu. (Nenorė
timo tikslams namo “kirpi kviečia savosios bažnyčios nes nuo $1.50 iki $4.00 į die tumėm korespondento žo
mu avelių”, — tai darbas pašventinimo iškilinėn, ku ną. Haverhill’o gyventojai džiams tikėfi, kad sveiku
lygus juodašimtiškai ran ri atsiliko 29 d. spalinio. Čia susideda iš įvairių tautų, protu žmogus galėtų taip že
kai, &ąprotavimas vilko. Tak netik kad nutarė dalyvauti, tarp kurių pusėtinas būrelis mai nupulti. Ant nelaimės,
taip yra. “Kovoje” pats tų
tika, kaip išsitarė kunigas bet ir melsties lenkiškai tą vra ir lietuvių.
Tumas, apie tokius veikėjus- ją dieną. Na ir šaukė “po
Lietuviai čia apsigyvenę žodžių autorius kaip tik tą
žmones rusiškai: “dalše ne panskie”, kad net svetini jau nuo keliolikos metų. Tu patį skelbiasi. Red.). Visi
popiatyšsia, i nazad ne poj- tauriai klausėsi ir klausė ri kelias draugijas, tarp ku žmonės salėje sukilo išeiti
dioš”, o išmintis taipgi “za- vienas kitą: “\vhat is thė rių jau nuo penkių metų gy laukan. Tik Jonas Perkūnas
zubrili”... sprask iš “Ke matter with the Polish vuoja ir Šv. Jurgio parapija. tepaliko beburnuodamas su
leivio”. ..
peoplet” Taip tai dedasi su Parapiją turime, bet bažny keliais cicilikais. Nevienas
Nesmagu iš šono žiūrėti, musų Šv. Juozapo dr-ja. Tas čios dar ne, ir, žiūrint iš ša iš musų dabar matome, ką
kad mus lietuviai tokius pats ir su tųjų gubernijų lies, vargiai kada turėsim sa męs galim išmokti nuo tokių
žmones turi. Reiktu mums, jaunuomene. Kur tik susieis, vo lietuvišką bažnyčią, o tai prakalbų.
kad visi musų butų naudin tai vis lenkiškai. Kokia at dėlto, kad geresnieji parapi
Darbininkas.
gi pakol Lietuva pereina da mintis Jums laukia, mieli jiečiai gavę saliuno ‘laisnus’,
bar taip svarbią studiją sa tautiečiai ir tautietės? Ko atsisako nuo abelnų visuome
ROCHESTER, N. Y.
vo gyvenime, būtent, atgiji kios bausmės verti esate, už nės reikalų, pasiteisindami,
mą į lietuviškąją dvasią ir tokį išsižadėjimą savo tėvų kad jie esą užimti savais rei
Šitame dideliame mieste
Europinės kultūros tautą. kalbos? Kad sakytume nėra kalais, kiti, geri parapijie yra graži lietuvių kolonija.
į
Kunvidas. kas skelbia lietuvišką žodį, čiai, nors labai geidžia pasi Vietinė lietuvių bažnyčia —
gi dabar Cambridgiaus lie statyti lietuvišką bažnytėlę, gražus naujas muro triobeUž ka*■ labiausiai vieti
tuviai, ypač šiais laikais, tuo pavelvja šeimininkauti lais svs.
•/
CAMBRTDGE, MASS. visai negali skųsties. Tai ko vamaniams, kurie komiteto nius lietuvius pagirtina, tai
už tai, kad bažnyčia statvBūt lietuviu — o melsties kį išsiteisinimą galite turė vietos užima. Mat laisvama
darni sykiu po tuo pačiu sto
, lenkiškai — tai jr Dievas ti? Nesupratimas savo pa niai, pavertę didžiąją dalį
gu pasistatė ruimingą mo
greičiau išklauso. Taip atsi dėjimo — daugiau niekas. parapijiečių savon pusėn, ir
Cambridgietis.
vieton bažnyčios nori pasi kyklą. Yra* dabar vieta susi
tiko pas mumis su šv. Juo
statyti svetainę, kuri, lais rinkimams, knygynėliui įzapo dr-ja, susitvėrusia
vamanių nuomone, didesnę steigti, prireikus-gi mokyk
pirm trejų metų iš sulenkė
naudą atneš negu bažnyčia. los nesunku bus lietuviškoji
UTICA, N. Y.
jusių lietuvių Viln. ir Suval
mokykla įsteigti. — Klebo
kų gubernijų. Pradžioje to Kadaisia girdėjau cicili- Lenkai nors jų skaitlius nedi
nauja čionai kun. Juozapas
ji draugija daug darbavos kus kalbant buk už 10 metų dėsnis kaip ir lietuvių, šiais
Kasakaitis,
baigęs mokslus
prie tvėrimo lenkiškos para lietuviškus Amerikoje Ro metais pasistatė naują muri
vietinėje šv. Bernardo semi
pijos — kadangi tvėrės lie mos bernus, suprask katali nę bažnyčią.
2-tra d. rugsėjo atsilankė narijoje.
tuviška — taippat neužmir kus, galima bus ant pirštų
Nūnai šv. Bernardo semi
šo: kaip kurie sąnariai net suskaityti. Nežinau kas at su prakalbomis p. Vanagai
narijoj
mokinasi du klieri
pilnai užsimokėjo i parapiją sitiks su cicilikais, bet kata tis. Kalbėjo trumpai. Nuro
ĮANDREW CARNEGlg]
M. P. MORGAN]
— visi meldžias vis tiek len likų skaitlius nuolatai auga. dė vokiečių fanatišką patri- ku: pn. J. Abromaitis, Alba
kiškai: kaip tai Zenonas Šitai pas mus, kada prieš 10 jotizmą, paaiškino etnogra ny vyskupijos, ir pn. Augus
J. P. Morgan ir Andreiv Carnegie. Šie du plieno karaliukai yra kaltinami su
Kazlauskas, iš Lietuvos Liš- metų vos kelios lietuviškos fišką ir politišką Prūsų Lie tinas Petraitis, Springfieldo tvėrime plieninio trusto United States Steel Corporation, prieš kurį dabar Jungti
kavos parapijos, Suvalkų šeimynos čionai tebuvo, da tuvos padėjimą. Gavo “Bi vyskupijos.
nių Valsčių valdžia veda bylą.
gub., pilnai užsimokėjęs į bar jau musų skaitlius ant rutės” aštuonis prenumera — Spalio 13 d. čionai lan
kėsi kun. V. Baltuška, Pb
lietuvių parapiją — vaikus tiek pasidaugino kad pajie- torius.
daro — pasilieka slaptybėj.'turtinga. Kada Richeson su
29-tą d. rugsėjo atsilankė D. ir kun. J. J. Jakaitis,, kur
gi savo krikštija pas len gėme sutverti netik dvi drau
McManigal, kaip jau ži-| Violette Edmund’yte rengėkus; Stanislovas Tataronis gi j i bet net parapiją. Perei gerbiamieji svečiai “Saulės” sai atlaikė šv. Rožančiaus pa
IS
AMERIKOS.
nonia, yra kaipo' vienas iš si jau prie vestuvių, vieną
Viln. rėdybos, dabartinis tą pavasarį atvyko pas mus delegatai kun. J. Tumas. maldas. — Spalio 15 d. šv.
svarbiausių liudytojų prieš! subatos vakarą maudyklėse
pirmsėdis aukščiau minė kun. A. Degsnis, užsiėmė pa Kun. K. Olšauskas nebuvo. Mišias atlaikė ir pamokslą
-73 (J—...
pasakė
kun.
Bartuška.
brolius McNamaras. Kalti- rasta negyvą Liūneli’iutę.
tos draugijos — mišių šven rapijos organizavimu ir ši Pakalbėjo vienas tik kun. J.
Žinnešys.
Orlaiviu per Atlantiką. liautieji brolius McNamaras Betyrinėjant pasirodė, kad
tų klauso nedėldieniais lie tai dabar jau turime klebo Tumas trumpai bet gana rim
tuviškoj bažnyčioj — bet niją ir bažnyčią, kurią iškil tai. Aukų “Saulės” namams
Washington, D. C. Admi tvirtino, kad McManigal ži ji likosi užnuodyta. Tuoj’
mišparų ir stacijas eina len- mingai pašventinome 22 d. surinko $27,00.
rolas Leutze rengia laivus, no labai daug piktadarysčių priparodyta, kad Richeson
WORCESTER,
MASS.
prieš McNamaras ir bijosi kaip tik tą vakarą pirkosi
kiškon bažnyčion, mat sa spalio mėn. Pašventinimas
T. D. Girgždauskas.
Spalio
12
d.
apleido
šį kurie bus priduoti sekti po jas visas apskelbti ir dėlto aptiekoje nuodų, neva šuns
ko, prie šv. Juozapo dr-jos turėjo atsilikti anksčiau, bet
miestą išbuvęs tris mėnesius ną Vanimaną, kuris Atlan jis it gėdisi viešai rodyties. nunuodyjimui. Jis dabar sė
priguli visokios rūšies war- kadangi Jo Malonybė kuni
prie kun. Bukavecko už vi tic Citv’je ruošiasi su mil Gi McNamarų apginėjai aš di kalėjime ir laukia teismo.
cholų (varcholais vadina su gas Vyskupas susirgo, pa
ELIZABETH, N. J.
karą kun. Dr. V. Bartuška. žinišku balionu skristi per triai užgina tą paskalą ir
sipratusius lietuvius) tai šventinimas musų bažnyčios
Atlantiką. Jis pradės kelio
Socijalistai laimėjo.
Dievas greičiau išklausys — buvo du kart atidėtas ir da Spalio 8 d. čionai atsilankė Per tą tik trejetą mėnesių ne nevėliau kaip lapkričio tvirtina, kad McManigal
žmonės
spėjo
pamylėti
jau

yra pirmos rūšies krimina Los Angeles, Cal. Pabai
draugija pasiliks lenkiška. bar 22 d. spalio mėn.* Pašven kun. Tumas. Per sumą ir per
15 dieną.
ną
kunigėlį
ir
skaitlingai
mišparus
sakė
pamokslą.
listu ir savo suklastuota “iš goje spalinio mėnesio čia at
Suorganizavo net iš sulenkė tinimo Apeigas atliko, vys
rinkdavos
klausyti
jo
pa

Per
sumą
sakė
pamokslą
pažinte” tik nori pats išsi siliko pirmieji miesto valdi
jusių skundą ant klebono
Dideli gaisrai.
kupo delegatas, Mgr. Lynch, prie Evangelijos pritaikintą. mokslų. Nors jisai nespėjo
pas Jo Malonybę Antvyskugelbėti nuo kartuvių.
ninkų rinkimai. Dauguma
šv. Jono parapijos klebonas.
Brooklyn, N. Y. Čia su
pi, kad persekiojąs lenkber- Ant iškilmės atvyko dauge Mišparus atlaikė kun. Ja su daug žmonių susipažinti,
balsų likosi nominuotas ma
nius Vii. ir Suv. guber. Ne lis kunigų: buvo sekantieji: kaitis. Žingeidų pamokslą ale tie, kurie jįjį pažinojo, degė II. Kranutz & Co. elek- Žemės drebėjimai atrado joru socijalistų kandidatas
auksą.
susipratusių skaitlius, po kun. V. Varnagiris iš Brook apie vaikų auklėjimą pasakė tikrai gerbė ir liūdna širdžių trikinė įstaiga; gaisro pada-,
, 1- TRugsėjo
,
.. Job Harriman, advokatas,
tiek gražių prakalbų p. Va lyn, N. Y. Jis pasakė mums garbus kun. Tumas. Blogus palydėjo iki traukiniui. Iš rvti nuostoliai siekia $100- Tacoma,
------- „r
™
-Wash.
kuris yra ir brolių McNama
Z
nagaičio, “Saulės” gerb. de gražų pamokslą. Kun. J. Ka- auklėjimo budus taip kalbė leisti mus gerbeną vikarą at 000.
buvę
ir Spalio mėnesiuose
rų apginėju. Harriman gavo
legatų kun. Tumo ir Olšaue- sakaitis iš Rochester, N. Y. tojas vaizdžiai apsakė, kad važiavo jo draugas kun. Ja Pačiame Ne,v Yorko sn-:didcll žemės ________
ima i 9703 balsus, kuomet jo svar
pačios moterėlės iš savo klai kaitis, kursai jį traukiniu degė automobilių stotis, kur Alaskojc atidengė n(,apsa.
kio ir kitų nyksta ir skun
kun. J. Zydanavičius iš dų gražiai pasijuokė.
palydėjo į taip tolimą kelio nustoliu padaryta taip-gi k(,mai did(,lius gamtos tur. biausias priešininkas Geo.
das, tapo prašalinta — nepa
Alexander,
republ ikonas,
Amsterdam, N. Y., kun. .Y
nę. į Chicago. Te jam Visa ant $50,000.
Jonelis.
tus — turtingas aukso ka- gavo tik 9206 balsus. Išviso
sisekė lenkeliams. Vis ta
galis duoda stiprybę pasi
riaus lietuviai tųjų dviejų Kuprelis, iš Rome, N. Y., ku
į sykių gįslas. Vietomis buvo ant majoro buvo keturi kan
nigai: J. Laski, L. Muszvnsguber. skaitosi “Braeia PoSvečiai nebuvėliai buvo darbavus taip Chicagiečių Amerikonai prieš Rusiją. j išmesta su aukso ruda akme didatai. Kiti socijalistų kan
New York, N. Y. Įvairių į n|g, kurje apkainuota po
lacv”, nes laikraštyje “Ga-. ki, F. Quin O’Connor, F. čia 19 H. rūgs. ir laikė pra sugrįžti vėlei pas mus.
didatai taip-gi gauna dau
Lechner, J. Formia, Smith,
, Lengvapėdis.
tikėjimų dvasiškiai padavė $15(ooo įr daugiau,
zeta Bostonska” juosius va- T,
„ „ .v TTJ.
kalbas, kaip ir visose parapi
giau balsų.
,.
tlT>
. T ., . .,,
,,
Bogen, Kellv is Utiea, N. Y.
prašymą prezidentui Taf
dina Braeia Litwnn . Ka ,
’ ,,, •
jose, rinkdami aukas “Sau
...
. . kun. r. Plaza Ne\v York
tui, kad pastarasis Ameri- Majoras žada turgavoti ir
tik norit Lietuvos didvyriai
lės” namams Kaune. Links
Didžiausia moteris.
AVILKFS-BARRE, PA.
Mills, N. Y., kun. Lnicki,
kos piliečių vardu užprotesmėsa.
kalbėkit, ką tik norit visi
ma buvo girdėti tokias nau
Herkimer, N. Y., kunigai Ru
Darbas naujoje bažnyčioj tubtų prieš rusų carą už per-’ Tndianapolis, Ind.
Šio Chicago, III. Panelė Ger
liakraščiai rašykit, o vis-gi
dingas ir pamokinančias pra
siu ir Fijalkovvski iš Syrasulenkėjęs lietuvis .melsis
kalbas, bet pas mus lietuviš vis slenka pirmyn. Nūnai ji sekiojimą žydų, esančių mįeato majoras Shank, po trūda Burk’iutė yra didžiau
cuse, N. Y.
lenkiškai — ba jisai netur
pasekmingam . turgavojimui šia moteriškė ant svieto..
kų inteligentų nėra, tai gerų jė išvidaus dabinama. Augš- Amerikos piliečiais.
jokio apšvietimo, tiki į len Laike šv. Mišių, kurias prakalbų retai kada girdime ti pilioriai marmuro imita Susirinkime kalbėjo kele-1 bulvėmis, žada pradėt tur Dabar ji turi 22 metu ir sve
giedojo pats Monsignoras Štai 23 spalio 147 kp. cicili- cijos spalva, didžiai priduo
kų kalbą o ne į Dievą.
tas Amerikos diplomatų, gavoti ir mėsa, fruktais ir ria 825 svarus; 5 pėdų ir T
Lynch, lenkiškas šv. Trejy kų susivienijimo, su lenkais da magnifikališkumo visai kaip va, Oscar Strauss,, bu- kitais valgomų daiktų pro- colių didumo. Kada ji užgi
Grįžtu prie minėtos drau
bės choras labai gražiai pa cicilikais parengė prakal bažnyčiai. Pamaldos ligšiol
vęs ambasadorius Turkijoj, dūktais. Jis tikisi ant visų mė svėrė 15 svarų; gi 8 me
gijos: pereitus metus septy
giedojo. Iškilmėje dalyvavo
nios lietuviškos So. Bostono
Andrew D. White, buvęs produktų numažinti kainas tų svėrė jau 250 svarų.
bas. Prisirinko salėn nema būva senojoj bažnytėlėje.
dvi vietinės lietuviškos drau
Wilkes-Barre’je yra skait aųibasadorius Peterburge, nuo 25% iki 30%.
'draugijos kvietė šv. Juozapo
žai žmonių. Manė ko naudin
gijos; šv. Kazimiero ir šv.
Laivyno paroda.
Idr-ją dalyvaut Žalgirio npgo išgirsti. Pirmas kalbėto linga lietuvių haujokynė. ir kiti. Visi aštriai nupeikė Benebus tai naujausias
Antano, o taipgi iš Utiea ir
Pradžioje lapkričio mėne
vaikščiojime — atsisakė.
jas buvo lenkas Slovik. Kal Daugumas dirba anglių ka caro politiką ir šaukė ame būdas kovai prieš trustus.
iš apielinkinių miestelių len
sio
Ne\v Yorke atsibus Jung
Kadangi lenkai kvietė ant
bėjo pagal cieilikų rolę ir bu syklose, ale esama ir biznie rikonus reikalauti savo val
kiškos draugijos.
tojo apvaikščiojimo, ir jei
vo daug lietuvių kurie nieko rių, clerk’ų, agentų įvairių džios, kad jeigu Rusija ne- Batistų pastorius apkaltin tinių Amerikos Valsčių ka
riškų laivų paroda (manev
tas.
neagitaeijos
susipratusių Laike Mišių vaikai ėjo nesuprato, nes nemoka len kompanijų. Yra čionai net norės išpildyti Amerikos
žmonių tikrai butų nutarę: prie Pirmutinsė šv. Komu kiškai, paskui kalbėjo Jonas daktaras lietuvis, Varnagi teisingų reikalavimų, per- Boston, Mass. Baptistų rai).
vėliau tos gi septynios drau nijos. Visa iškilmė atsibuvo Perkūnas. Iš pradžios da pa ris, kursai turi savus namus traukti su Rusija visus bu pastorius Clarenee V. T. Busianti tai didžiausia
gijos kvietė sykiu dalyvaut labai gražiai. Garbė už tą maži griaudė pliovodamas ir žinomas, kaipo Sąžiningas vusius ryšius ir sutarimus. Richeson likosi apkaltintas karo laivų paroda, kurią ap
kun.
“Columbus” day”, vėl atsi- viską gerbiamajam
ant katalikų ir dvasiškijos: gydytojas.
nunuodijime panelės Avis lankys ir prezidentas Taftas
Kleb.
Degsniui
ir
visiems
Artie
McManigal
slepia
sakė. Vos-ne-vos iš trečio
paskui pradėjo varyt disku Lietuvių bažnyčioj kle
Liūneli iš Hvannis, Mass. ir apžiūrės, kaip drūtas
veidą.
bonauja
kun.
V.
Visgirdą,
karto nutarė dalyvauti pa Uticos lietuviams.
sijas apie patį Dievą, išjuok
Sakoma Richeson Linnel’- amerikonų laivynas, kurį
.
Ten buvęs.
prie
kurio
išstatyta
puiki
šventinime Lovvell’io lietu
Los Angeles, Cal. Kada iutę mylėjęs ir žadėjęs su ja Europos valstybės baigia
damas kad Dievas sutvėrė
viškos bažnyčios ir tai butų
žmogų ir jis turi dirbti sun mūro bažnyčia. Vietinis baž Artie McManigal buvo veda apsivesti; kadangi ji buvo nustumti į ketvirtą eilę.
nenutarę, jeigu So. Bostono
kei o uždirbęs pinigus ati nytinis choras yra pusėtinai mas iš prokuroro raštinės į
HAVERHILL,
MASS.
nors ir labai graži, bet ne
Pirmasis sniegas.
dr-jos neb, t pastatę “ultikalėjimą jį ndrėtą nufoto
duot, tai yra: užsimokėt į prasilavinęs.
turtinga,
jis
nusprendė
ap

matum”: neisit dabar su Haverhillis nedidelis mies krautuvę ir bučemę už valgį
Šitame mieste yra “Drau grafuoti, bet kaip tik McMa
Wilke8-Barre, Pa. Spali
mumis, ir męs pas jus baž čiukas, bet darbininkų eko o jam vėl nieko nelieka. Kur go” spaustuvė kuri vartoja nigal spėjo patėmvti foto- sivesti su kita, Violette Ed- nio 2 d. čia pasirodė pirma
nyčios pašventinime nedaly nominės sąlygos neblogiau- yra tas Dievas?
Atveskit naujausio patento mašinas, grafistą — su skrybėle pri- mund, nors buvo už jį se- sis sniegas. Žiema artinasi.
vausime.
sios, t. y. darbas gaut nesun jus man Jį; aš Jį apspiaudįJonelis. dengė veidą. Kodėl iįs tą,nesnė ir ne taip graži, bet

I

Į Sapną.
gas atvirai prisipažino, kad
k’ą, kur nupirko dienraštį kaip į juos žiuri protestonai tą sykį — veliuonim.
“The World’’, kursai dabar ir netikėliai. Taigi pats re Tai ir susekk, sveikas, lie nieko kito nepadarė, kaip
Sonetas.
tik kad pasidalino paslap
yra žinomas visame pasau daktorius viešai skelbia tuvių kalbos paslaptis!
JHE FRIEND)
tim su aktore. Už tai pasi Kam skaudžiai gniuždinat
jog “Britannicoje” veltu
lyje.
Katalikiškas Laikraštis
mane
ryžo pats save atsakomai
Nabašnikas iš mažų dienų ieškoti bešališkos objektivės
Pašvęstas Amerikos Lietuvių
Vilniuje pasirodė pirmuti
Gan tiek, kad O, jus sapnai! sapnai gal vi
turėjo silpnas akis, o pinu tiesos apie katalikų bažny nis “Aušros” numeris. Šis pabausti.
Katalikų Reikalams.
sada
dvidešimts metų visai apja- čios mokslą, apeigas, jų reikš laikraštis eina katalikiškoje draugai rado jį pabaigusį
— Organas S. L. R. K. A. —
Iš
jūsų
jūrių
lemta
man
ka
ko. Tečiau dienraščio nepa mę ir kitus dalykus. O tai dvasioje ir yra pašvęstas lie rašyti testamentą ir revol
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas
da
leido iš savo rankų. Įvairus juk svarbu, kad aš bučiau tuviams rytiečiams (Vil verį šalia jo. Bet Chagas ne
ketvirtadienis.
sekretoriai suteikdavo jam aprašytas tokiu, kokiu aš esu niaus gub.) šviesti. Pra ver nusišovė. Ištrėmime jis gy Išplaukti? ar žūt tame tva
ne!
A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai
paskiausias žinias ir sura ir jaučiuosi, o ne tokiu, ko tėtų jisai praplatinti ir tarp veno, kaip kunigaikštis, už
šydavo jo pastabas. Neregys kiu mane mato mano neprie Amerikos “pošedšių”, ku pinigus, kuriuos republiko Jus spaudžiate man krutinę
Kun. A. Kaupas — Redaktorius
baisiai,
—redaktorius žinojo gerai teliai, kurie manęs neapken rių ir pas mus juk netrūks nai buvo sumetę revoliuci
jos reikalui. Dabar karbo- Nors siūlot jus veidalus pla
žemų minių psichologija, tai čia, mano dvasios nesupran ta.
Visas korespondencijas ir kito
narai atvirai kalba, kad per
gi mokėjo pataikauti ieškan ta ir mano pasielgimus iš
čius
kius raštus reikia siųsti pas
kraipo.
“
Britannicoje
”
yra
tiems sensacijos skaityto
nykštė revoliucija nusisekė Į širdį pilat nuodus karčius
Rev. A. Kaupas,
Badai
Herbert
Spencer
iškraipymai
ne
tik
apie
Ma

jams. Pigus “World”, išei
dėlto, kad Chagas tuomet Ak! aitrus jus dailieji vai
34 Church St., Pittston, Pa.
nąs po keletą sykių per die riją ir jėzuitus, bet apie dau pasakė, kad revoliucija pati sėdėjo kalėjime ir nieko
siai. ..
ną, vis naujuose rūbuose ir gelį kitų dalykų. Tie iškrai per save neneša gerovės vi apie ją nežinojo.
Karštai bučiojat, kaip myli
Visus pinigus, ar tai prenume
suomenei,
vadinasi
blogo
pa
ratos, ar tai" už “džabsus” ar už
įvairiomis spalvomis (gelto pymai yra išparodomi laUi
Bet juodiems šantažismoji
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti
dėjimo
nepadaro
geresniu.
tankiai
savaitraštyje
“
Ajrena, raudona ir t.t. — iš to
tams ir drąsiems intrigan- Sav’ mylimą, savo mylimus
tokiu antrašu:
Negeras
buvo
Abdul
Hamid
rica
”
.
kurios
—
reikia
spėt
’
vardas “geltonasis dienraš
tams sekasi. Joao Chagas
svečius!
“DRAUGAS”
tis”), labai prasiplatino — p. Jurg. neskaito. O gaila, — kilo revoliucija ir sulto tapo padarytas Portugali O sapne tuščias! ko kilnoji
314 E. Market St.,
tarp žmonių, kurie nori daug nes galėtų iš jos sužinoti nas tapo numestas nuo sos jos ministeriu pirmininku, Suliegusius mano plaučius.
V/TLKES-BARRE, PA.
žinoti, bet neturi laiko gi daug objektivės tiesos tru to. Valdžios vadeles paėmė vadinasi, tikruoju naujos Atstok! duok pasilsį man
į savo rankas jaunaturkiai. ręspublikos valdytoju!
liau mąstyti ir svarstyti. pinių.
šventą
Ar bus tai spauzdinimas konsti
Jau
treji
metai
sukako,
Įtempimo
laikais
—
pav.
pra
Tiesa,
London
’
o
“
Tablet
”
Respublika
yra
geras
Arba atnešk, kas man yr’
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar
sidėjus ginčams už aukso ir gina “Encyclopaedia Bri kaip jie šeimininkauja Tur daikt°s — iš daugelio atžvil
kitokie j tat panašus reikalai, rei
lemta!...
kia visados kreipties tuo pačiu
sidabro valiutas arba karės tannica”, da-gi rekomenduo kijoje, bet žmonių padėji gių daug geresnis už mo
4-III-05.
antrašu:
su Ispanija metu — Pullit ja ją pirkties. Pėlko taip mas neikiek nepagerėjo; at- narchiją — bet bėda, jeigu
“DRAUGAS”
zer’io dienraštis turėdavo daro — tas laikraštis pats penč, nuėjo blogyn. Nege viršų joje paima juodi, že
314 E. Market 8t.,
milijoną su viršum skaityto geriausiai žino. Mums lai ras buvo Manuelis — pasi mi ir besąžiningi elementai.
Į Kova.
WILKES-BARRE, PA.
jų. Neapsiėjo ir be pamėgž- būna leista padaryti mažą leidėlis, aikvotojas — nume Šioje valandoje revoliuci
(Sulig Maironio: “Viltis
džiotojų. Didžiausiu seno analogiją:
tė jį nuo sosto. Bet ar Bra ga ja verda Kynijoje. Ir tenai laimingų laiku”).
Redakcija pasilieka sau teise
Pullitzer’io lenktininku pa Juk ir Cbicagos “Katali ir Arriaga geresni? Anaip vra kalbama apie resuublitaisyti, trumpinti arba atmesti vi
sirodė Hearst su savo sen kas” skelbia chicaginės tol! Portugalams dabar blo ka. Jeigu respublika įvyks, Šalyn nubudimai, dusavisus prisiunčiamus raštus.
mai skaudus,
sacijų pilnais dienraščiais “Aušros” paskaitas ir ragi giau, nekaip buvo prie seno tai reikia linkėti, kad joje
Laikas ir vieta raštų talpinimo
Ką užmušat dvasią baisiai!
pridera nuo redakcijos.
Nevv Yorke, Bostone, Chica- na katalikus jąs lankyti — sios tvarkos.
paimtų
viršų
teisingi
vvrai.
Atmestieji rankraščiai nėra grą
Ar mums kaip mergaitei
go’je ir San Francisco’je. ragina eiti i paskaitas net
Ir kaš šioje valandoje mokantis paguodoti sveti
žinami redakcijos lėšomis.
dejuoti nuraudus,
Tokiu budu atsirado “gel tuomet, kada jose yra kalba valdo naują respubliką? mą sąžinę ir svetimas teises.
Rašyti reikia tik ant vieno pus
Nors spaustų krutinę ledai?
tonoji spauda”, kuri am ma prieš katalikų tikėjimą! Prezidentas Arriaga- fana
lapio, paliekant plačius tarpus
Męs sūnus lietuvių, ką kar
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
žinai skelbia labai įdomias
tiškai nekenčia tikėjimo ir
Ieties, nes korespondentams ir
dais žaibavo,
žinias, kurios tečiau niekad
bažnyčios.
Ir
tokį
žmogų
bendradarbiams rašant ant ėbie
JONO SUTKAUS EILĖS. Ką gynė tėvynę brangiau
Žinia, buk koks tai Urbo
nėra aptvirtinamos faktais.
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
padarė
galva
krašto,
kursai
siąją savo.
mis, redakcijai labai dažnai ori
“Juodosios rankos” organi nas suėmė kun. K. Olšaus iš senų senovės yra katali
■Įeina perrašinėti atsiųstus raštus
zatoriai suimti! Plieno Prus ką ir pastatė jį po 1000 dol. kiškas!. .., Portugalijos pre- Rugpiučio 11 d. buvo me Ką mirė tarp karių links
Norint, kad raštas tilptų arti
mai!
tas tuojau bus suardytas! kaucija, apibėgo net Lietu miero vardas — Joao Cha- tinės sukaktuvės nuo mir
miausiame numeryje, rankraštis
vos
laikraščius
—
netik
lie

ties Jono Sutkaus. “Drau Męs sūnus Bažnyčios! KanAmerika stos karėn su Vo
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
gas.
Kas
jis?
—
Pinu
revo

tuviškus,
bet
ir
rusiškus.
Ži

go” v oi. II po 308 b. buvo
liau. kaip 9 valandą išryto antra
kietija už Filipinus! Prof.
kintinių puota,—
liucijos
spal.
5,
1910
m.
jis
dieryje (utarninke).
Loeb padarė iš negyvos me nia neteisinga. Kun. Olšaus 1 uvo žinomas, kaipo besąži- pilniausia ir teisingiausia — Štai paramos dvasios
džiagos gemalą gyvojo or kas jokios kaucijos nestatė. ningas intrigantas ir drąsus paduota jojo biografija, neš
silpnos
ganizmo! Vaistai nuo vėžio Jokios bylos sausyje, kaip šantažistas (vartojame šitą sulyg paties nabašniko pri Kryželį atstumsiu?! Jie
sipažinimo keliomis tik die
išrasti! Miesto viršininkai tai skelbia Urbono “Žemai
taurę paduotą
prancūzų žodį, paaiškinda nomis prieš mirtį. Kiti laik
tis
”
,
nebu.s
Kun.
Olš.
jau
apsivogė! Evelyn Nesbitt
mi, jog šantažu vadinasi iš raščiai pasitenkino padavi Ant torturų gėrė lentos...
taps didelė artistė! Caruso namie, Kaune, iš kur var
gavimas pinigų gązdlnimu— mu trumpos žinios apie jo Rankas prieš kryželį kas
pasielgė nedailiai beždžionių giai kas iškrapštys jį į Pottskrato
angliškai black mail). Jis mirti arba ta proga pasinau
tvaite! Rockefeller’iui vėjas villę.
mokėdavo įsiknisti į naminį dojo asmeniškiems daly Tas Dievo galybės tikrai
nuputė nuo galvos peruką !
nesuprato!
Ir t.t. ir t.t. Faktų iškraipy Prie progos apie Urbono augštesnių žmonių gyveni kams.
Naktis
jam
visur
visados!
Neseniai iš Rymo išėjo la
mas, žinių perdėjimas, šoki “Žemaitį”. Kas skaitė ‘Sau mą ir, turėdamas aštrią Nabašniko raštų surinktų
bai svarbus dokumentas
nėjimas nuo vienos sensaci lėje’ ištraukas iš to, atsipra plunksną, pataikydavo su niekur nepasirodė. Jamjam Drąsiai, užtat, stokim į bai
apie bažnytinių nuosavybių
siąją kovą,
jos prie kitos — tai geltono šant, laikraščio, ir kas matė kelti skandalus spaudoje. numirus net jokių jojo nau
užrašus. Žinome, kiek ligšiol
Jo
visi
bijodavosi
ir
išsipirk
ji spauda. Klaidos atitaisy Barono “Griausmą” (paš
jų raštų nebuvo matyti ap Kaip milžinas amžių baisus,
būdavo nesusipratimų para
davo
tai
pinigais,
tai
įleidi

mo ten nerasi; pirmneg pir- iūri “Lietuvių Žinias”) ir
skelbtų, vien “Drauge” Bažnyčios, tėvynės sau mei
pijose už tuos užrašus. Ne
lę aprinkę vadovu
.moji sensacija tapo užmirš kas pažiurėjo į Chicagos ci- mu į salonus.
(vol. 11 p. 358 b.) paduoda
reikia manyti, kad lietuviai
Žingeidingas yra vienas
O, Viešpat, palaimink ta
pradėjo tąsvnes po teismus Spalinio 29 d.'numirė stai ta, jau atsirado nauja... Ir c-iliko laišką, kurio facsimile atsitikimas jojo gyvenime. ma giesmė apie šv. Panelę.
kus!
taip skaitytojai yra laikomi tilpo praeitame “Draugo”
Pas mane randas keletas
už bažnvtines nuosavybes. ga Nevvjorkinio dienraščio
nuolatos nervų įtempime ir numeryje, tas tuojau gaus Karaliaus Carlos’o premje jojo prozaiškų sentimenta- Kaip sentėviai eikim, kur
Tas tąsynes jau seniai per “The Vvorld” leidėjas ir re
ras Franco išgirdo kartą,
šaukia tėvynė,
gyveno airiai, vokiečiai ir ki daktorius — Joseph Pullit- neįstengia niekados suprasti nuomonę, kad pusgalvis, ne kad republikonai rengia re liškų feljetonėlių, kuriuos
pilnai ir aiškiai bėgamųjų mokytas “kunigužis” ir cispaudon prirengus apskelb Švents kryžius ir viltis tai
tokios tautos. ‘Niezaležnas’ zer. Daugelis laiko jį “gel
atsitikimų svarbos. Geltono cilikas — tai geriausi drau voliuciją. Tuojau paleido siu visuomenei. Šiuomi kar
musų tvirtvnė,
judėjimas buvo ir tarp airių, tonosios spaudos” įsteigėju.
šnipus
susekti
"
revoliucijos
tu paduodu jojo eiles, ku Kur meilė — kariavims sma
ir to judėjimo likučiai yra Tai-gi verta šiek tiek para ji spauda gimdo minios pro gai: mat visi stovi arrt vieno
rengėjus.
Veltu!
—
Šnipai
gus!
rios tilpo Seiniškių klierikų,
šen-ten užtinkami ligšiol šyti apie šitą žmogų, kursai tą ir dėlto yra visuomenei ir to paties žemo išsilavini
#
#
#
tik tiek tegalėjo sužinoti, tuomet išeinančiame, rašvkenksminga.
mo laipsnio.
(pav. Rochester’yje yra ai Amerikos dienraštijoje bu
Iš lietuvių laikraščių gel Mums labai gaila, kad mu jog vaikščioja paskala, kad tame mėnesiniame laikraš Veltui jus žodžiai skambate
rių parapija, kuri priklauso vo nemažai atsižymėjęs.
tonosios spaudos dvasia yra sų darbininkas, belaužant bus netrukus revoliucija — tyje “Jaunuomenės Drau
skardžiai,
ne nuo vietinio vyskupo, bet Pullitzer gimė 1847 m. Bu
daugiau nieko.
Tuo.met ge”*). Visos tos eilės patal- Ant valandos kilnodami kru
labai persiėmęs “Keleivis”, formas, sugadino
musų
tiesiok nuo Rymo). Pasta dapešte iš tėvo žydo ir moti
“Saulė” su savo “Baltru raštelį, kurį buvome padė Franco griebėsi ypatingo bu pindintos buvo po slapyvar
tinę...
rais metais subruzdo lietu- nos katalikės. Dar vaikiščių
viene”, “Laisvė” su savo ję viršui ciciliko raštelio, do atidengti suokalbį. Jis džiu: “Jaunutis”.
Ir jus skaistieji veidalai?
viai(Scianton, Shenandoah, būdamas atvyko i Ameriką.
pamokinimais apie meilę ir ir apie šešta dalis laik žinojo, jog vienas karščiauKaip matome iš Jaunučio Kodėl?!... jau slysta viltis
JJahanov City), prancūzai Atsiradęs Nevv Yorke, turė “Kova” su savo “affidaVit
siųjų republikonų, Joao eilių, poeto-genijo nebuvo:
raščio
išėjo
su
klaida,
iki
tą
paskutinė?!...
(Maine’o valstijoje), lenkai jo tik vieną franką kišeniu- ais” bando žaisti ant savo
Chagas, yra iki ausų įsimy eijės ne visai taisykliškos.
patėmy
’
į
o
užveizda.
Bešališ

27-NII-04. '
(Nanticoke), slavokai (Ho- je. Dirbo pradžioje restau skaitytojų žemų jausmų. Tai
lėjęs į vieną aktorę, kuri sa mintįs vietomis drabstyto
ki
skaitytojai
dovanos
mums
mestead) ir kitokie jauni racijoje, paskui nuvažiavo į ir-gi “geltonieji”.
tatai, nes raidžių statytojai vu keliu, matydama po savo išdrabstytos, neišdailintos,
ateiviai. Kiek iš tokių nesu St. Louis, kur turėjo tą patį
tankiai padaro klaidas, už kojų tituluotus bajorus ir kai-kur jau per daug aiš Jau šaipos pavasaris jaunas,
sipratimų išeina pragaišties, užsiėmimą, vėliau per dve
net karalius, šaltai apsiei kiai matomi sensui reika Jau bunda iš miego gamta,
— moralės ir piniginės — ži jus metus kūrė pečius gar Įdedame p. Kl. Jurgelio- kuriąs, žinoma, redakcija ne
davo su neturtingu republi- lingi žodžiai bei išsitarimai, Jau skamba ir linksmosios
no visi, kuriems teko įsimai laivyje, plaukiančiame tarp nio laišką, išaugšto pastebė gali atsakyti. Ana, praeita
dainos,
me numeryje Redakcijos konu. Aktorę nesunku buvo tik rimo ar ritmo dėlei. Žo
šyti į juos. Todėl interesuoti St. Louis ir New Orleans. jome, jog “Encyclopaedia
prikalbinti sueiti į artes džiu, tai yra taip vadinamie Tik juodu apsupus rauda.
vyskupai užklausė galop Ry Tuo tarpu kilo savvtarpė ka Britannica” nėra tokia ne Pastabose buvo įdėta apie
Įdubusiais skruostais jiem
mo, kaip čia padaryti, kad rė, ir jaunas Pullitzer tuo kalta, kaip p. Jurg. rodosi, Ferrero’ esemelas modernas. nius santykius su Cbagas’u ji poetų: “pirmieji bandy
teka
šitokius nesusipratimus pra jau įsirašė į vokiečių pulką P. Jurg., kaipo neteologui, Turėjo būti: eecuelas moder ir pamaži išgauti iš jo revo- mai” kuriuos retas musų Aitri ir karšta ašara,
liucijonistų paslaptis. Taip literatas apsieina nebandęs
šalinus. Taigi neseniai Rymo Unijos armijoje. Pasibaigus da-gi stovinčiam artimuose nas.
ir padaryta. Galop vieną rašyti. Pas Jaunutį tasai Širdužės jaunos plaka, pla
dvasiškoji vyriausybė nu karei, jis sugrįžo į St. Louis santykiuose su prieškatalika...
sprendė nutildymui vaidų už ir tapo reporteriu, o vėliau kiška “Laisvaja Mintim”, Vilniaus “Viltis” vėl grįž vakarą — buvo tai 27 d. sau bandymas, badai tesitęsęs Ar užtekės dar jiems gie
parapijų nuosavybes šito ir savininku vokiško savait žinoma, labai malonu klau- ta prie “ystės”, kurios iš to šio — Chagas karštai atsi dvejus ar trejus metus.
dra?
sveikino su savo mylimąją, Vis-gi tose eilėse, nors
kius dalykus:
raščio. Apie 1870 m. pradėjo syties apgynimų to veikalo, lo bijodavosi. Pirmiau rašy
sakydamas, kad ryto bus rašytose jaunybės metu, Juos dūmos, kai plieno prie
1. Rupinties, kur galima, kišties į politiką ir stojo kuriame tiek neteisybių apie davo: lenkybė, katalikybė,
kalas
revoliucija ir kad jis yra randasi daug gražių minčių
inkorporuoti p'askirias para prieš gen. Grant’ą. Jo rūpes katalikybę. P. Jurg. gal bus krikščionybė, o dabar — len
Prispaudė! Rudens debesų
pijas taip, kaip jos yra in čiu tapo išvilktos aikštėn di įdomu išgirsti ‘Britannicos’ kystė, katalikystė, krikščio paskirtas prie svarbaus už ir jautrių širdies užgautų Ką dungso, kur kraštas, kur
davinio. Ant rytojaus revo stygų! Jąs skaitant jaustina
korporuojamos New York’o delės suktybės prie rinki redaktoriaus p. Chisbolm’o, nystė ...
galas ?
mų.
Tuo pačiu laiku Pu prisipažinimą (New Yorki- Kas tai? Vėl vėjas papūtė liucijos nebuvo, nes Franco daugiau, negu paprastas ar- Be saulės žydėt pervėsu!
valstijoje.
anksti rytą ant greitosios tificijališkns “eilių kali
2. Kur valstijos įstaty llitzer nupirko viena po ki niame “Timcs’e”, Oct. 15), iš kitos pusės?. ..
sumainė pulkininkus kelių mas”. — Štai Jaunučio poe
mai priešinasi paskirių pa tam du St. Louis’o dienraš jog jojo enciklopedija nėra Toji pati “Viltis” jau se
pulkų, o už kiek laiko laivas zija :—
Dvasiuks kilnojo mus iš
rapijų inkorporacijai, ten lai čiu: “Post” ir “Dispatch” katalikiška, nes Anglija nė niai buvo išmetusi velioni ir
vežė
jau
ilgą
virtinę
revomiego:
būna sistema, vadinama ir, suvienijęs juos krūvon, ra katalikiška,, todėl nebuvę pavadavusi jį tai nabašnin
liucijonistų
i
Portugalijos
*)
Šita
laikraštį
sustabdė
Teška
mb
’
pavasario
balsai 1
‘‘Corporation sole” (diecezi pradėjo vaidinti ižvmią role nei reikalo katalikiškus da ku, tai nabaštiku, išvarė narektorius a. a. kun. Jonas Prikelti mudu raudame dvie
jos vyskupas atstovauja vi politikoje. Netrukus St. lykus aprašinėti iš katalikų bašniką laukan ir pasišaukė valdybas Afrikoje.
Apkaltintas draugu, k#’ Giedraitis paskutiniais savo
sas bažnytines nuosavybes. Louis’e buvo jam nerankš- regėjimo punkto, vadinasi, atgal velionį, kuri tečiau va
'Davimo metais.
Taip yra, pav., Illinois vals te. Išsikraustė į New Yor- užtekę aprašyti juos taip. dina vieną sykį velionim, ki išplepėjau apie suokalbį, Ch~
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tijoje) — bet vyskupas turi
atsižiūrėti sąžiningai į savo
konsultorių nusprendimus.
3. Sistema “fee simple”,
prie kurios vyskupas yra
pilnu bažnyčių savininku,
turi būti panaikinta.
Ne\v York’o valstijos įsta
tymai riekalauja, kad kata
likų parapijos butų inkorpo
ruojamos šitaip: Parapijos
turto globėjais yra penki as
mens — vietinis vyskupas,
generalis vikaras, klebonas
ir du svietiškiai, renkami
kasmet iš parapijiečių tar
po. Tie penki globėjai ir vai
do visą parapijos tintą. Bet
kai-kuriose valstijose, pav.
Pennsvlvanijoje, tokia in
korporacija priešinasi svie
tiškiems įstatymams — to
dėl bažnytinės nuosavybės
būdavo užrašomos, arba tie
siok ant vyskupo (“in fee
simple”) arba vyskupas bū
davo daromas “trustee”.
Kas supranta gerai įstaty
mus, tas žino, jog “trustee”
nėra savininku, jog neturi
jokios galybės ant pavestųjų
jojo globai turtų. Tečiau
kai-kuriose vietose žmonės
(pav. Scrantono lietuviai)
gerai nesuprato Įstatymų.
Jiems rodėsi, kad jeigu kas
yra “trustee”, tai tas ir sa
vininku — jeigu pav. kokios
bažnyčios “trustee” yra
vyskupas, tai tuo pačiu baž
nyčia esanti ne parapijos,
bet vyskupo. Už tą nežinoji
mą ar nesupratimą sėranfoniečiai užmokėjo brangiai,
besipvkdami tarp savęs ir
besitąsydami po teismus.
Dabar, kuomet Pennsyl
vanijos augščiausias teis
mas parodė, kaip ant delno,
jog “trustee” — ar jis bus
vyskupas, ar angliakasys ar
smuklininkas — nieko nega
li turėti prie parapijos nuo
savybės, ir kuomet nuspren
dimas iš Rymo liepė panai
kinti “fee simple”. prisiei
na tik laukti, kol ypatingos
komisijos arba kitokie kompetentiški tribunolai įves
vienodą tvarką į visas para
pijas.
Išnyks tuomet vai
dai. Pradėtos teismuose by
los akyvoizdoje šitų faktu
turi būti sustabdvtos.

#

#

*

mudviejų
skruostų,
Apveizdoj tik tikivos vais
tu!. ..

Nešluostys

jis

lių savininkai uždirbo kelis L. R. K. P. B. A. S.
liaudies mokyklų 10 stipen
desėtkus dolerių; draugijos,
dijų Stoluipino vardu, VI
Reikalai.
kurios siuntė savo atstovus
Odesos gimnaziją pavadinti
išmokėjo po keletą dolerių
“Stoluipino gimnazija” ir
ir po kongresui.
pagalios — sodnų gatvę taip
Žingsnis toliu, darbas ei
“ Draugo” vol. II p. 358 b
pat pavadinti Stoluipino
Jeigu Newark’o gerbia na pasekmingiau ir spar
dar randame Jaunučio gies
gatve.
mųjų draugijų atstovai nu čiau.
mę apie šv. Panelę. Toji
tarė šaukti A. L. K. D. Kon Centro iždininkas p,
giesmė tai Jaunučio, badai,
T Mexico City, Mex. Zamanas
Bandzevičia
kauciją
gresą,
reikalas
buvo
nuro

geriausiai nusisekusios ei
patistų gauja užpuolė ant
dyti maždaug kokį nors rei (Bond) $100.00 sudėjo, per
lės. Jos randasi ir “Jaunuo
amerikono II. L. Ilall ir pa
Bonding
kalingumo tikslą, paduoti “Massacliusetts
menės Drauge”, tik trum
reikalavo nuo jo pinigų. At
nors trumpą įstatų sutvar and In< urance Company”.
pesnės; paskutinis-gi pluoš
sisakius reikalavimą išpil
kymą, tada perleisti per Dabar iždą turime sutvarky
tas šitaip skamba:
dyti — jis tiesiog pavogta.
laikraštį draugijos apsvars- tą.
Maldoje žmogaus ramumas!
Hali laikė viešbutį mieste
tvti.
Tuosvk
Siunčiant pinigus Pilnųjų
♦
• butu4 ramiau ir
Tavo, Motina, gerumas
Cuernavaca ir buvo gerai
atviriau draugijose ant su Blaivininkų iždan, ar aukas,
Mums nuo Dievo teišprašo
visiems žinomas. Valdžios
sirinkimų pasikalbėti, pa- ar kitokius pinigus reikia
Tą dalelę dangaus krašto!
kariumenė medžioja ir nori
svarstvti. Da svarbiau butu, siųsti Pilnųjų Blaivininkų
Su ja lengvos bus karionės,
jį išliuosuoti iš Zapatistų
jei šaukiamo katalikiško Centro iždininko vardu.
Su ja kančios bus malo
rankų.
Kongreso komitete butų Antrašas jo pagarsintas tar
nios!. ..
Baisiai didis man buvo vienas dvasiškis (kunigas); pe L.R.K.P.B.A.S. centro
? Eina gandas kad Rusija
Patmala.
nusistebėjimas perskaičius manding, Newark’e yra lie viršaičių. Siunčiant pinigus,
su Anglija tariasi ant Bal
ką parašėte apie J. Gabrio tuvių katalikų parapija, sykiu pagarsinti ir užką.
kanų salų padaryti refor
enciklopedijos
“sumany yra klebonas. Visame kata duoklė — ar auka. Iždinin
mas. Rusijos ambasadorius
mą
”
.
Juk
šitas
“
planas
”
kas
aplaikęs
pinigus
pri

likiškos
draugijos
klausia
Laiškas Redakcijai.
Konstantinopolyje prikal
yra ištisas ir begėdiškas savo klebono patarimo. Už- sius pakvitavonę ir praneš
bėjo Turkiją Albanijai ir
Jonas Rikli erai lis, S. L. K. A. Prezidentas.
“humbugas”. Drovu ir kri tai-gi ir atsišaukime butų centro sekretoriui, o tas įMacedonijai duoti autono
Pabaiga.
tikuoti toks planas. Nekal geriau kad butų padėtas trauks į tam tikras knygas, Jonas Rikteraitis yra vyras, kuris tikrai vertas Ame
miją ir sykiu su Turkija su
Tai-gi dėlto aš Enc. Bri bant apie tai, kad tokio dy klebono vardas. Šį laiką svie pažimės laiką prisiuntimo rikos lietuvių katalikų paguodonės. Ačiū jo darbštumui jungti Bulgariją, Serviją ir
tannica naudojuos, ir man ji džio enciklopedijos (ir dar tas gudrus, galima susitikt ir už ką prisiųsta, ir pagar- ir triūsui S. L. R. K. A. šiandien stovi ant vtirtų pamatų Montenegro iš ko susidary
yra. didelis pamokinimas sis- originalės!) niekad nepajieg apgaviščių, paskui kad ne sįs organe “Drauge”. Pa ir išaugo į didžiausią lietuvių katalikų organizaciją. tų Balkanų salų konfedera
tematizacijos, detaliavimo ir sime išleisti, visas dalykas užpelnius nuo visuomenės tyrę artesnes žinias apie Or P-nas Rikteraitis yra karštas lietuvis-tautietis ir geras cija po Rusijos ir Anglijos
daugelio kitų apskritųjų ir sumanyta tik tam, kad gau papeikimą, kaip kad S. L. ganizacijos stovį, čarterį, katalikas.
protektoratu, kurios apsau
Daugiau mums tokių vyrų, o męs kur kas kitaip stospee. eneiklopedizmo daly džius žuvis drumstame van R. K. A. prieš 25 seimą, ne pranešime visuomenei.
gos Europinės ir Azijatiš
kų. Ir aš manau, kad, jeigu denyje. Tik pagalvokite. Tas kurie delegatai susivažiavę
Pilnoji Blaivybė visuome vėtumėm.
kos Turkijos čielybę ir taip
kas, šiandien rengdamas en žmogus rašo, jog viskas pas Pittston’e, Pa. laikė prieš nės atjaučiama. — Rašo p.
gi neprigulmybę Balkanų
ciklopediją, nesimokintų be jį jau prirengta, 1912-tais šeiminį seimuką, o paskui to A. Gudaitis iš Silver Creek,
konfederacijos.
kun. Šeštokas taippat dar
kitų ir iš Enc. Britannicae, metais išleistų pirmą tomą, seimuko atstovai gavo pa- Pa., kada jie mėgina tvert
buojasi sutverti Pilnųjų
Turkija už tą viską turi
tai butų jam didžiausias ir o 1917 m. butų išleista visi neikimą nuo 25-to seimo. kuopa Pilnųjų Blaivininku
Blaivininkų
kuopą.
gvarantuoti, kad ji niekad
15 tomų!!Tai reikštų, kad jo Žinoma, buvo ir verti.
sunkiausias užmetimas.
lietuviškoje parapijoj minė — Chicago’j, III. Visų
nesusijungs
su kitoms vals
Redagavimo
dalykams jau išeikvota tūkstančiai do
Taigi ir dabar, suvažinėt, tame miestelyje.
Šventų parapijoj yra susi
tybėms prieš Rusijos ir
Enc. Brit. yra vienas svar lerių ir keletas jai ne kelioli tai nėra juokų. — Reiškia,
M. Juškevieia iš Poouo- tvėrus dikta Pilnųjų Blaivi
PADfiKAVONĖ.
Anglijos reikalus.
biausių paveizdų. Bet kas ka metų darbo padėta. Sako siųskit atstovus, mokėkit nock. Conn., pristojo Pilnodėl žinių, mūsų enciklopedi turįs prirengęs “žalios me svetimtaučiams kelionės lė jon Blaivybėn ir mano su ninkų kuopa. Ten darbuoja Kaip yra malonu kada nu H Ne\vcastle, Anglija. Jack
si gerb. kun. Serafinas, Pil liūdime aplaikai draugų
ja visai nebus vien tik Enc. džiagos” tiek, kad ji vos su- šas, o iš to ar bus kas ar ne, tverti kuopą.
nųjų Blaivininkų pirmsė suraminimą, ir, pagalios, Johnson, garsus pugilistas,
Br. kompilacija. Iš 20-ties su tilpus į 50,000 lapų in 8o!
Rašo p. J. Lipko iš Grand dis.
viskas lieka nežinėj. Taip,
j brolišką pašelpą. Labai esu likosi nubaustas $100.00
viršum bendradarbių, kurie O tai juk yra 17 pėdų supre
kad kaip su kiauru maišu, o Rapids, Mieh., kad jų nors — Chicagos mieste ir ki i dėkingas gerb. S. L. R. K. bausmės už pergreitą važia
jau rašo musų enciklopedi- suoto popieriaus. Padėjus jį
vėj ą gaudytum.
dar maža kuopelė, bet jie sų tose lietuvių parapijose tve j A. Centro valdybai už grei- vimą automobilium.
jon, vos kokie trįs naudoja lapas ant lapo be presavimo,
Męs, Amerikos lietuviai mielu noru prigulės prie riamos P. Blaivininkų kuo i tą išmokėjimą pomirtinės
si Britannica. Dauguma ži būtų apie 30 su viršum pė
II Hanko\v, Kinija. HanPilnųjų Blaivininkų.
už a.a., mano žmoną, Jievą
pos.
nias semia iš kitų enciklo dų, tai yra, trįs stirtos popie katalikai, turime didelę tvir
Rašo p. P. Sabaliauskas ir — Waterbury’o Pilnųjų Maclmienę, kuri buvo narė kovas paskendęs liepsnose.
pedijų ir kitų jiems žinomų riaus nuo žemės iki lubų! tą katalikišką organizacija,
Atbojama kad Wesley’o migerų šaltinių. Kuo naudo Kad pervertus šitą popierių prie kurios yra tikslas pri S. Grybas iš Youngstovn, Blaivininkų kuopa kas kar 74 kp. S. L. R. K. A.
sijonierių įstaigos nepasiek
ties, tai jų liuosa valia (nors ir ant kiekvieno puslapio už gulėti kiekvienam, ne tik Ohio., kad kuopa tveriama. tas kįla narių skaitliuj e Labai veliju visiems bro tų gaisras.
Rašo p. J. Jakimavičia iš aukštin.
liams lietuviams prigulėti
apskritai patartina yra rašius tik po vieną žodį, tam pavieniui bet ir draugijom;
Elizabeth.
N.
J.,
mano
su

nekurios
draugijos
senai
jau
“
darbui
”
praverstų
ištisi
prie taip naudingos organi 5 Anglijos karalius Jurgis
Tas
vietas
pagarsinu
or

Brockhaus’o Konvers-Lexitveri
Pilnųjų
Blaivininkų
gane, iš kurių gavau ži zacijos, kokia yra S. L. R. K. V. likosi apdonavotas Ame
con, ypač kad rusų R. Enc. metai. Sako turįs 1500 pa parodė pavyzdį ir senai pri
kuopa.
guli
prie
S.
L.
R.
K.
A.
26*
nias privatiškuose laiškuose A. Broliai ir sesutės, dar rikos Garbės Kryžiaus meSlovar yra šito Lexikono ver veikslų. Žinoma, Paryžiuje
Rašo
p.
J.
Aleksa
iš
Bal

seime
atstovai
svarsty

me
ir atsišaukimą, kame jau su kartą kviečiu, rašykitės dalium, kurį jam pasiuntė
sija). Originalius straips paveikslų yra milijonai. Bet
timore.
Md.,
jie
mėginsią
dami
maždaug
šį
klausy

jeigu
rašo,
kad
turįs
tiek
pa

tverta Pilnųjų Blaivininkų prie S. L. R. K. A., nes tai minėtos draugijos preziden
nius mažai kas terašo, nes
sutveri
kuopą
tarp
savo
mą
ir
manydami
palengvin

veikslų,
tai
suprastina,
kad
yra didelė garbė, ir sykiu tas Hemdon.
labai maža teturime moksli
kuopos, arba tveriamos.
ninkų. (Išviso visoje lietu tai klišės. Jaigu kiekviena ti draugijų susirišimą vie miesto lietuvių.
Broliai ir sesutės, visus nauda, prigulėti prie tokios Prancūzijos prezidentas
Tš New Britain, Copp., p. kveičiu ant šios dirvos, kurs garbingos organizacijos.
vių tautoje tesuskaitytum vidutiniškai apsiėjo apie 2 non didelėn katalikiškon orišrinkta garbės nariu, laiko
kokius tris ar keturis!...). doleriu, tai visoms išleista ganizacijon, priėmė draugi K. Paukšta buvo atvažiavęs tik nors mažą kibirkštėlę
Juozas Machnis. neseniai atsibuvusio Jung.
Mulkio jom įstojimo palengvini Waterburin, Conn.. pasitei meilės turite, rašykitės visi
Sulyg bešališkumo, tai 3,000 dolerių. . .
Shaft, Pa. Valsčių gubernatorių suva
tikrai užmetimas, kad jo ne mulkinimas ir daugiaus nie mą, tai yra: sykiu draugijai rauti apie Pilnąją blaivvbė, prie Pilnosios Blaivybės,
_
žiavimo.
žiūrime daugiaus negu keis ko. Meluoja ir nei galų ne pristojant prie S. L. R. K. A. naėmė nristojimo paliudiji pavieniu, ar tverkite kuo
nuleidžiama pusę įstojimo, mu. su tikslu sutverti Pil pas, ar dideles, ar mažas.
ta yra girdėti! Mūsų didžių- beįstengia paslėpti.
H Nicaragua’oj laukiama
didžiausias rūpestis yra be Kad tas žmogus neturi są kaip kad pavieniai moka.
nųjų Blaivininku kuopas, Stokite visi, o visi eilėn Pil
suirutės. Gen. Chamorro su
šališkumą atsiekti, ir iki šiol žinės, tai man aišku senai. Ir
grįžo namo, kuris bile dieną
Jeigu privesiu dalyką ši New Britaine ir Hartforde, nųjų Blaivininkų. Liksime
juk neigi krisleliu prieš jį tik stebėtina, kaip iki šiol taip, kad nekuri draugija Conn. Jam pagelbėjo tame lietuvių tautos pagerinimo
gali sukelti revoliuciją.
neprasikaltom, o jau užme dar Jus to nepamatėte.
siųstų atstovą į šį neaiškiai darbe srerb. kun. J. Žebris, misijonieriais, ir nors bent 51 Portugalijos respubliko
tate šališkumą ar vienpusiš Lauksiu iš Tamstos žinių. šaukiamąjį kongresą; pa- jų klebonas.
kiek ištrauksim ją iš gir niška valdžia, išgąsdinta 1 Visas Austrijos valdžios
kumą. Tai juk ir nesąžinin Manau, kad pasiimtąjį en vyzdin: Atstovas nekurios
— Union City ir Nauga- tuoklystės skurdo, kuri taip gandu, kad monarchistų kabinetas rezignavo nuo sa
ga. Sakote, kad enciklope ciklopedijai sociologijos sky draugijos iš Cleveland’o, tuck’e darbuojasi Pilnosios musų tautą vargina.
kariški laivai slapstosi ap vo vietų.
dija nebus katalikiška. Bet rių, jau pradėjęs rengti, ne Ohio, važiuotų kongresan į Blaivybės labui p. P. Bras- Norintįs prisirašyti ar linkinėse Yianna ir gali už
1 Peterburgas,
Rusija.
koks gali būti katalikišku atsisakysi Tamsta ir užbaig Boston’ą, Mass., draugijai tauskas.
tverti kuopas, kreipkitės pulti atn respublikos, išsiun Trijų didelių laivų kyliąi li
mas ar nekatališkumas da ti. Vilčiaus, kad ir kitus prie atstovo kelionės lėšos atsiei — So. Manebester, Conn., šiuo adresu; prisiųsiu pris- tė savo kariškus laivus gau
kosi suleisti vandeniu. Rusi
lykuose, kur eina tik apie darbo butum malonus pama tų maž-daug apie $50.00 ar darbuojasi Pilnosios Blaivv tojiino paliudijimus ir pata dyti monarchistų.
ja ginkluojasi.
tai, kad du ir du yra keturi, sinti.
$60.00. Ir ve kas išeina. Kad bės labui, p-lė Ona Ališaus- rimus.
Kitas gandas platinasi,
kur konstatuojama tik gry
Su tikra pagarba
draugija
Jūsų tarnas. Pilu. Blaiv. i kad monarchistai organizuo 5 Grynasai pelnas visų
4 gal mažiau tūrėda- kiutė.
ni faktai? Apie tai ir Tams
ma
narių,
kiek
atstovui
bus
Kl. Jurgelionis.
— Hudson, Mass., susi cent. sekr. V. Juozas Kovas, jasi Ispanijos parubežiuose
ta pats nesenai labai iškal
»4
I ir rengiasi užpulti ant Opor- Rusijos geležinkelių 1910
išmokama dolerių, tais pini? tvėrus kuopa, darbuojasi
17
Congress
ave.„
metais siekė 329.208.335
bingai buvai rašęs “Drau
gaiš prirašo savo draugijos ten p. Pr. Dobrovolskas.
to.
Waterbury,
Conn.
rub., iš to valstybės geležin
ge”. O tikėjimo dalykuose,
narius prie Susivienijimo — Meriden, Conn., žada
T
Lapkričio
3
Londone
bu
— na-gi apie juos kviečiam AR NE EUT GERIAU?
L. R. K. A. O ateinantįs sei ma sutverti kuopą, ten dar P. S. Kun. M. Petrauskas, vo didelis gaisras, kuris su kelių — 207.596.735 rub.
rašyti ne kokius atskalūnus,
mai lengvai galėtų pašelpi- buojasi Pilnosios Blaivybės vice-pirmininkas L.R.K P. naikino du dideliu pramo Nuostolius gavo tiktai Užbaikalio geležinkelis.
bet “Ateities” vedėjus. Juk Susivicnijimo Katalikiškų nėms draugijoms palengvin tikslui S. L. R. K. A. nariai B.A.S. dėl svarbių priežas
nės
trobesiu.
Gaisro
padai.
,tai, man rodos, galėjo būt
ti narių parėjimą iš vienos (būtent šv. Kazimiero drau čių atsisako nuo pildymo ti nuostoliai siekia $750.000. T Vyriausybei pranešus,
Draugijų reikale.
pakaktinas
užtikrinimas,
savo priderysčių ir net iš
draugijos į kitą. Pašelpos ir gija)kad su Turkija jau susitar
Gal butų ir gera r Suvie
kad apie tikėjimą, visus su
kitų draugijų reikalų S. L.
stoja iš draugijos narių. Jo T Niearagua’os iždo mi- ta dėl rugių gabenimo į už
—
Pittston,
Pa.
Girdėt
lietuviu* ką talikiškas
juo besirišančius dalykus ir nvti
•
R. K. A. nekliudo.
susitvėrus Pilnųjų Blai vi vietą užims antrasai vice nisteris, Petdro Rafael Cua- sienius pro Turkų jūres, Do
apie Katalikų Bažnyčią bus draugijas Amerikoje.
Už tad-gi aš ir patariu, ii uiku kuopa. Ten darbuoja pirmininkas klierikas P. dra, apgarsino, kad šios res no Rostove ir kituose Rusi
parašyta sąžiningai. Ag be- Labai gerai butų.
publikos iždas yra visai tuš jos pietų miestuose rugių
kad visos katalikiškos drau si ištikimi parapijonįs pare- Lapelis.
velvčiau, kad tuos dalvkus Apgailėtina, kad užmačias.
Centro sekr.
gijos ir draugijėlės vieny- mint gerb. klebonui.
kainos vėl žymiai pašoko.
redaguotų ir rašytų Dvas. nvtojai sušaukimo LietuV. Juozas Kovas.
tųsi
ir
prigulėtų
prie Susi — Ansonia, Conn. taip
Akademijos profesoriai lie viškų Katalikiškų draugi
T Londone surasta užra H Meksikos valdžia žada
tuviai. Tr kviečiama buvo jų kongreso nepadavė nei vienijimo Lietuvių Rymo pat manoma sutverti Pilnų
šai, iš kur patirta, kad mi paskirti $9,000,000 atbūda
Katalikų Amerikoje, o bu- jų Blaivininkų kuopą.
prof. kun. Bučys. Bet atsi
ręs Amerikos raštininkas vo jimui San Blas’o prie
REIKALINGA
jokio programo, kaip drau siančiuos seimuos gerbiami
— Orehard Lake, Mieh
sakė. Laiko neturįs. Tikė
gijas suvienyti, kaip jos tu atstovai apsvarstys ir jų Studentų ir Klierikų Pilnų Mergina, mokanti lietu Mark Twain ten turi palikęs plaukos, kuri nesenai likosi
jaus. kad ateitininkai, kaino
savo savastį $7.730 vertės. vilnių nuplauta su visoms
rės vest tvarką ir t.t. .. Juk reikalus.
jų
Blaivininkų
kuopos
skait
viškai
ir
gerai
rašyti
angliš

žmonės jauni ir mažiaus rū
To linkiu visoms lietuvių liūs narių augštai pakilo. kai, norinti mokintis ant li T Stoluipino atminimui prekių sankrovoms.
pesčiu turį, galės atsidėti panašus kongresas keli me
tam darbui. Bet kun. A. tai atgal jau buvo sušauktas katalikiškoms draugijoms — Bridgeport. Conn. Tve gonių dažiurėtojos (nurse) pagerbti Odesos miesto dū T Berne, Šveicarija. Rin
Dambrauskas sako bijąs Scranton’e, Pa. Na ir visas vienyties prie S. L. R. K A. riama Pilnųjų Blaivininkų tegul atsiliepia ant sekan mą nutarė pastatyti Mikalo kimuose į parliamentą šį
juos kviesti, ir nori dar už kongresas užsibaigė ant to, ir apsišarvoti jiegom šios kuopa, besidarbuojant vie čio adreso: Dr. M. Apfel Sa- jaus bulvare jam paminklą: kartą laimėjo radikalai. Jie
nitarium, 283 8. Fifth str. tam reikalui dūmą paskyrė išrinko 110 atstovų, konsertikrinimu. Kuo daugiaus tik kad visos katalikiškos drau didelės katalikiškos organi tiniam gerb. klebonui.
— Ne\v York. Lietuvių Brooklyn, N. Y.
40.000 rublių. Be paminklo, vatistai 44, soeijalistai 9 ir
yinti, aš nežinau. Kad p* gijos vienitusi ir tiek. Atsto zacijos.
(7,Q
°l)
parapijoj gerb. klebonas
V. Juozas Kovas.
nutari* dar: sudaryti prie neprigulmingieji 7.
įts giliausiai trokštu Imti vai pasivažinėjo, geležinke
bešališkas, kad jokio vien
pusiškumo neįleisiu rengiaman veikalan, tai man pa
čiam yra aišku.
Bet kaip
tai intikrinti kitiems, ypač
jeigu nenorima tikėti, nors
persiplėšk, neišrasi. Atlik
tas darbas tegalėtu būti už
tikrinimu. Bet tokį darbą,
kaip kad rengiamasai, ne-gi
vienas žmogus gali dirbti.
Čia reikia visų spėkų. Ir kuo
daugiaus žmonių gerais iš
manymais dirbs, tuo tobules
nis bus veikalas.
Kun. A. Dambrauskui at
rašiau laišką. Nežinau ar juo
intikrinsiu. O labai trokš
čiau.

i Susiv. L. R.-K. A.
Reikalai.

’ Iš Visur.

DRAUGAS
pestinga, pastirusi žiūra, kokios pirmiau ten nebuvo. Da
akimirksnis, ir ji tamsiai užkaito, o gražios, mėlynos akįs
keistai žibtelėjo. Tas tuoj išnyko, kaip slenkančio debesio
šešėlis, ir ji vėl mirtinai nubalo.
t
Vertė JONAS KMITAS.
Oliveris, kure baugiai žiurėjo į senukę, patėmyjo, kad
toji buvo nusigandus iš tų visų apsireiškimų; ir iš teisybės
(Seka.)
jisai pats nusigando. Bet matydamas, kad ji nenori su
tuo pasirodyt, vaikiščias mėgino padaryti tą patį ir jiem
Atėjus nedėldieniui, kaip skirtingai jis dabar per dviem tiek nusisekė, jog kada Rožė tetos tapo nuvesta
leisdavo laiką, sulyginus su pereitu! Ir kaip laimingai, pasilsėti, tai ji išrodė linksmesnė ir net sveikesnė, ir įtiki
kaip ir visas dienas to smagaus gyvenimo! Iš ryto nueida no, kad rytoj atsikels visąi sveika.
vo į mažą bažnyčiukę, apaugusią medžiais, kurią lapai
— Tikiuosi, kad nieko blogo? — užklausė Oliveris,
šnabždėjo per langus. Aplinkui čiulbėjo paukščiai. Tyras poniai Maylie sugrįžus. — Ji neigrodo gerai šį vakaru.
oras veržėsi per duris ir pripildė vidų saldžiu kvapu. Kai bet—
L■
Senukė
pamojo
jam,
kad
tylėtų
ir
atsisėdus tolimam
miečiai būdavo taip švariai apsidarę ir klūpojo ant mal
dos su tokia pagarba, kad išrodė, jog jie tenai susirinkdavo kampe, ji gana ilgai tylėjo. Ant galo, atsiliepė drebančiu
iš smagumo, o ne vien tik, kad atlikti nuobodžią pareigą. balsu:
— Aš nesitikiu, Oliveri. Aš buvau labai su ja laimin
Nore jų giedojimas būdavo šiukrštus, bet skambėjo daug
smagiau (bent Oliverio ausise), ne kaip giedojimas, kurį ga per kelis metus. Perdaug gal laiminga. Gal atėjo jau
jam teko girdėti kitose bažnyčiose. Paskui, kaip papras laikas ištikti kokiai nelaimei, bet turiu viltį, kad to ne
tai, eidavo pasivaikščioti ir atsilankydavo pas darbinin bus.
— Ko ? — užklausė Oliveris.
kus. Vakare Oliveris perskaitydavo porą skyrių iš šv.
— Skaudaus smūgio, kad turėčia nustoti mano bran
Rašto, kurio buvo mokinęsis per visą savaitę, ir atlikda
mas tą darbą, Oliveris jautėsi tokiu prakilniu, tarytum gios mergaitės, kuri taip ilgai buvo visa mano linksmybe
ir laime, — atsakė senukė.
butų kunigas.
— O! Dieve saugok! — suriko greit Oliveris.
Iš ryto Oliveris atsikeldavo šeštą valandą ir laksty
— Amen, vaikeli, — atsakė senukė, sukeitus rankas.
davo po laukus ir krunnis, rankiodamas laukines gėles,
— Iš teisybės, nėra pavojaus, kad atsitiktų tokia bai
kurioms apsikrovęs, linksmai grįždavo namon ir labai
senybė?
— tarė Oliveris. — Dvi valandi atgal ji buvo vi
stropiai ir sąmojingai parėdydavo joms stalą pusryčiams.
Parnešdavo taipgi šakučių panos Maylie paukštukams, siškai sveika.
— Ji dabar labai nublogus, — atsakė ponia Maylie, —
kurių kletkeles joms padabindavo pagal patarmę kaimo
raštininko, turinčio didį skonį tame dalyke. Apvalęs ir tikrai žinau, nublogs dar labiau. Mano miela, brangi
paukštukus visai dienai, paprastai turėdavo atlikti kokį Rožiuke! Oli! ką aš darysiu be jos?
Senukė parodė tokį sopulį, kad Oliveris suvaldęs pir
geraširdystės darbą kaime; jei to nebūdavo, tai žaisdavo
ant žolės į kriketą; jei ne tą, tai turėdavo ką nors dirbti mesni sujudimą, ėmė jai privadžioti ir maldauti labai
darželyj, arba triusties apie augalus, prie ko Oliveris rimtai, kad dėlei pačios panaitės, ji nusiramintų.
— Tik atsiminkite, poniute, — tarė Oliveris su ašaro
stropiai imdavosi ir jau gerai pramoko nuo to paties rašti
ninko .kurs iš pašaukimo buvo daržininkas. Paskui atei mis, kurios veržėsi iš jo akių, nežiūrint ant to, kad sten
davo pana Rožė ir suteikdavo tūkstantį pagyrimų visiems gėsi jąs sulaikyti, — O! tik atsiminkite, kokia ji jauna ir
gera, ir kokią linksmybę ir laimę atneša visiems, kurie su
Oliverio darbams.
Taip praslinko trįs mėnesiai, kurie net labiausia iš- ja vra. Aš spėju, esmi tikras — tikras, kad dėlei jus, kuri
paikytam butų linksmybė, o Oliveriui tai buvo tikra laimė. taip esate gera, dėlei jos pačios ir dėl tų visų, kuriems at
Iš vienos pusės buvo grynas, širdingas gerumas, — iš ki neša laimę, — ji nemirs. Dievas niekados nedaleis, jai
tos tikriausias karštas, sielą paliečiantis dėkingumas taip jaunai numirti!
— Paliauk! — tarė p. Maylie, uždėjus ranką ant Oli
Taigi nestebėtina, kad į trumpą laiką Oliveris T\vistas vi
siškai susibendravo su senąją ponia ir panaite ir tapo ne verio galvos. — Tu, vaikuti, sąprotauji, kaip kūdikis. Bet
kaipo jų namiškiu, ir kad karštas prisirišimas tos jaunos, mokini mane pildyti savo priedermę. Aš ant valandėlės
jautrios širdies buvo atlyginamas užganėdinimu ir meile užsimiršau, vienok menu, kad galima man dovanoti, nes
aš jau sena ir esmi mačiusi tiek ligų ir mirčių, kad gerai
iš kitos pusės.
pažįstu sopulį atsiskirimo nuo mylimųjų asmenų. Tu taip
gi jau užtektinai matei, kad nevisi jaunieji ir gerieji yra
XXXIII.
užlaikomi, tiems, kurie juos myli. Bet tas turi mus sura
minti sopuliuose, kad Dievas yra teisingas. Ir tokie daly
Kur Oliverio ir jo prietelių laimė tampa urnai pertraukta. kai mus mokina, kad yra kitas, geresnis už šitą pasaulis
ir kad persikėlimas į jį yra greitas. Teesti Dievo valia!
Pavasariui greit praslinkus, atėjo vasara. Jei kaimas Aš ją myliu, ir pats Dievas žino, kaip drūčiai.
buvo gražus pirmiau, tai dabar pražydo pilnam savo pui
Oliveris nusistebėjo, kad ponia Maylie, kalbėdama
kume ir gausume. Didesnieji medžiai, ką išrodė lyg tuos žodžius, išsyk sulaikė savo dejavimus ir susivaldžius
tpgramdyti ir pliki ankstybesniuose mėnesiuose, dabar visiškai, tapo rami ir tvirta. Jis da labiau nusistebėjo pa
išsivystė į gyvastį ir sveikatą ir ištiesdami žalias savo ran matęs, kad jos tvirtybė buvo patenkanti ir kad dabodama
kas ant ištroškusius žemės, plikas vietas pridengė pavėsiu, ligonį, ji turėjo pilną nuovoką ir atliko savo priedermes,
iš po kurio buvo smagiausias reginys ant saulės spindulių. žiūrint iš šalies, net linksmai. Bet jisai, būdamas jaunas,
Žemė pasipuošė žaliais rūbais ir sklaistė aplinkui kuopui- dar nežinojo, kiek gali panešti stiprus būdas, užėjus sun
kiausią kvapą. Buvo tai pati metų drutybė ir subrendi kiam bandymui. Kaip jis galėjo žinoti, kad patįs banda
mas: visi daigtai juokėsi ir žydėjo.
ntieji retai kada tą supranta.
Vienok nameliuose plaukė tas pat ramus gyvenimas
Nerami naktis perėjo. Ant rytojaus ponios Maylie
ir ta pati smagi laimė viešpatavo tarp namiškių. Oliveris pranašavimas perdaug net išsipildė. Rožė buvo pirmam
sustiprėjo ir išaugo, bet sveikata, ar liga nepadarė skirtu laipsnyje smarkios ir pavojingos karštligės.
mo jo jausmuose kas link jo geradėjų, nors tokie daigtai
— Męs turime darbuoties, Oliveri, ir nepasiduoti ne
labai atsiliepia ant jausmų daugelio kitų žmonių.
naudingam gailesčiui, — tarė ponia Maylie, pridėjus pirš
Jis buvo vis toks pats meilus, švelnus, prisirišęs vai tą prie lupų, ir pažiurėjus jam į akis, — šitas laiškas rei
kutis, kaip ir tada, kada liga naikino jo spėkas ir kada tu kia kuogreičiausia nusiųsti p. Losberne. Reikia jį nuneš
rėjo atsižiūrėti ant mažiausio jausmo savo prižiūrėtojų.
ti į artimiausį miesčiuką, į kurį ne toliau, kaip keturios
Vieną gražų vakarą jie vaikščiojo ilgiau, nekaip pa mylios, einant takais. Iš ten reik jį nusiųsti ekspresu, ar
prastai, nes diena buvo labai karšta, o ant dangaus švietė ba raitam tiesiog nunešti į Chertsev. Viešbučio žmonės
puiki mėnesiena ir pakilo lengvas vėjelis, kurs neišpasa apsiims tą padaryti, o tikiuosi, kad dažiurėsi, idant viskas
kytai vėdino. Rožė buvo puikiam upe, ir jie ėjo šneku butų atlikta.
čiuodamiesi, kol toli neperėjo paprastų savo pasivaikščio
Oliveris nieko neatsakė, bet tuoj’ norėja eiti.
jimo ribų.
Kadangi ponia Maylie pailso, tai namuosna
— Čia da yra kitas laiškas, — tarė p. Maylie, valan
grįžo labai išlėto. Panaitė, nusimetus savo skrybėlę, sėdo dėlę pamąsčius, — bet nežinau, ar jis siųsti dabar, ar čia
si prie piano, kaip visados. Perbėgus kelissyk su pirštais palaukus, kaip Rožei bus toliau. Jis reiktų siųsit tik ta
per piano kaulelius, ji pradėjo skambinti tykią ir labai da, jei ji visiškai nublogtų.
kilnią melodiją. Beskambinant buvo girdėt, kad ji lyg
— Ar taipgi į Chertsey, poniute? — užklausė Olive
verkia.
ris, nekantriai norėdamas išpildyti paliepimą ir ištiesė
— Rožiute, mano miela! — tarė senukė.
drebančią ranką prie laiško.
Rožė neatsakė, tik skambino smarkiau, tartum tie žo
— Ne, — atsakė senukė, atidavus jam laišką, lyg ne
džiai sukėlė kokias skaudžias mintis.
tyčia. Oliveris pažiurėjo ant laiško ir pamatė, kad jis
— Rože, mano brangi! — sušuko ponia Maylie ir grei buvę rašytas ponui Harry Maylie, į kasžinkokį dvarą, bet
tai pribėgusi pasilenkė prie jos. — Kas tai? Apsiašarojus! kur, negalėjo perskaityti.
Mano mielas kūdiki, kas tave vargina?
— Ar reikia jis išsiųsti? — klausė Oliveris su nekan
— Nieko, teta, nieko, — atsakė mergaitė. — Aš pati trybe.
nežinau, kas tai yra. Nemoku pasakyti, bet jaučiu—
— Man rodos ne, — atsakė ponia Maylie, atsiėmus
— Nesergi, mano miela? — pertraukė ponia Maylie. laišką atgal. — Palauksim iki ryt.
— Ne, ne! O, nesergu! — atsakė Rožė, krūptelėjus,
Tai pasakius, padavė Oliveriui krepšiuką, ir vaikiš;
lyg koks baisus šaltis ją perėmė. — Man tuoj pereis. Už čias kuogreičiausia skubinosi į kelionę.
darykit langą, meldžiu.
Jis pasileido greit per laukus, kaipkada visiškai pa
Oliveris skubiai išpildė jos prašymą. Mergina, pasi skęsdamas javuose, kaip kada išeidamas ant grvųo lauko,
stengdama vėl nurodyti linksma, pradėjo skambinti sma kur žmonės piovė šieną. Nestojo niekur, bene tik ant va
gesnę dainą, bet pirštai, nevaldomi, pastiro. Užsidengus landžiukės kvapą atgauti, kol nedabėgo iki miesto tur
su rankom veidą, ji sukniubo ant sofos ir apsipylė gau gavietei. Čia jis apsidairė, jieškodamas viešbučio. Ten
sioms ašaroms, kurių jau nevaliojo sulaikyt.
riogsojo baltas bankas, raudona aludė, geltonas miestna— Mano veikei i! — tarė senesnėji ponia, ją apsikabi mis; ant kampo stovėjo dideli namai; aptverti žalia tvora,
nus, — da aš tavęs niekados tokia nemačiau.
ant vartų buvo parašas: “Jurgis”. Tą pamatęs, Oliveris
— Aš nenorėčia jus gązdinti, jei tik galėčiau to iš skubiai prisiartino.
vengti, — atsakė Rožė, — Aš tikrai noriu persigalėti, bet
nepajiegiu. Man baugu, kad apsirgsiu, teta.
Toliaus bus.
z
Iš teisybės ji sirgo. Prie užžiebtos žvakės buvo ma
tyt, kad į trumpą valandėlę jos veidas persimainė ir virto
baltu, kaip marmoras. Ji nenustojo savo gražumo, bet
buvo atmainyta, ir ant to švelnaus veiduko pasirodė ru-

Jau laikas uiiisakyti 1912 metama

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistaš.

“ŠALTINIS”

PIRIKTE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES
PO VARDU

Geriausias Lietuviškas-Katalikiš
kas Laikraštis.

„Naminis Vaiku
Auklėjimas“

“ŠALTINIO” kaina:

Lietuvoje ir Rusijoje:
Metams
9 mėn.
6 mėn.
3 mėn.

IR

“Katekizmas Apie
Alkoholiu.”

3 rb. — k.
2 rb. 25 k.
1 rb. 50 k.
— rb. 80 k.

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. WoodSt.,
CHICAGO, ILL

M.

A. Norkūnas,

Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: lįokardu
gnzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.
K
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
162 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.

Motinos

Reikale meldžiama kreipties prie
Perdėtinės šiuo antrašu:

Tikras Lietuviškas Agentas.

Mother Superior,

i*. -

ST. CASIMIR’S SEMINARY,

•? Y/

Frank Burba Savininkas.

Geriausi Importuoti ir naminiai
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir
t.t.
454—456 MAIN ST.

Pirmos klesos karietos
ir arkliai parsamdymui ir
grabinio ofisas prie RusseH
gatvės.
Edvvarsdsville, Pa.

TŽMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai
tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtą šalį ir iš tenai
atgal į Ameriką, o visi labiausiai
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Grynas

~ Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio išdirbamą. Sandėliai Buttonwoųd, Wilkes-Barre ir
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas

į

Abu telefonai.

SiMirtiKH'sm'HiH :ki#k#wh;»

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market

GEO. BARTAŠIUS,‘J

261 W. Broadway, So. Bos on, Mass£
553 Brooms str., New York City.

Honover Brewing Co.

?

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę j seną tėvynę Lietuvą ir
nenori būti nuskriaustu
atvažiavęs
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas
G. Bartašią. Jis visiems žinomas geras
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą Xew Yorke.
Parduoda
laivakortes į visas pasaulio dalis ant
drūčiausią ir greičiausią laivą ir už
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir
išmainome ant amerikonišką. Parūpi
name gubernskus pašportus iš Konsulio. Parsamdome keleiviams kambarius
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam
visokias svarbias žinias nždyką.

Agentas,

Naujas telefonas 8041.
Bell telefonas 9294-R.

X
v

f'L-

Chicago, III.

SECOND WARD HOTEL

- ^--7

4 rb.
3 rb.
2 rb.
1 rb.

SEINAI, SUV. GUB.
RUSSIA.

$8

6700 Rockioell St.,

Metams
9 mėn.
6 mėn.
3 mėn.

Norint permainyti adresą, reikia
atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
resą, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopiją.
Siunčiant į Redakciją laiškus ir
pinigus reikia padėti šitoks adre
sas :
“ŠALTINIO” REDAKCIJA.

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis tnsteigimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

*<1

Amerikoje:

Joną Nemeth’a
O kodėl? Nes turi gerą prižiū
rėjimą, parankią kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos bu
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
M saulyj.

ir Hancock Sts.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

W1LKES-BARRE, PA.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini
gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.

Siunčia pinigus in visas svieto ša
lis.
<Atdara nuo 9-nių iš ryto iki 3-jų po pietų; subatomis—
nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.

50,000
KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru
Ta knvga yra stebuklinga Ir siuita yra. tyk dėl vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili, nubiegima ajekloa, patrotitu atypribe, pučku*
ir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rams
ti’.ma, gonorrhoea arba triperi, naujai igauta* lyg**,
atrictura ir vynas vyra Ivgra, gat būti išgidotra* sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
«
Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jua
kentat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra
kra'i tu vi žinios, katrų* ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra pa ritu ta par Daktara,
katra* atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą
dyka,,
užmokam už pašto, ing užpečetita konverta. Jfes'nak
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda. ir adrean '■.nt
žemiaus paduotu kuponn, katrų aiusk mums šendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DL JOS. USTEI

t CO..

L *01 S Ftf*

Oioim

Ovtntlna. Taidlnt.t I «*al Taml.to. piiladlejna, ai aorlaljaa
Jog Taml.ta prisietame! m*a vy»al dykai TŠaajaaa knyga d.l .yra.

Vardas.

Rtalta.

First National
BANK,
PLYMOUTH,

PA.

UŽDĖTA 18M.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia
Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius nuo
sudėtų joje pinigų.

Wil^es-Barrc
Deposit & Sacirgs

BANK,
71 PUBLIC SQUARE,
WILKES BARRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000
$450.000
$2.625.000

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų
joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki .'i [K,plotu,

suimtomis

nuo

9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.
vakare iki 8.
Galima susikalbėti lenkišk ai
i etų vilkai.

UGAS

LIETUVIU TAUTOS MEMORIALAS Laiškas Redakcijai
J. GABRIO

Kalniečių. Štai kodėl buvau
gerb. “Draugo” skaityto
jams, jog neviskas taip yra,
kaip musų korespondentai
rašo. Ak tie korespondentai-korespondentai, be šmei
žimų neapsieina.
Vargonininkas.

Edmundo

Steponaičio

RAŠTAI.

RUPTURA

Chroniškas kraujo ir nervą
ligos gydomos.

Jersey City, N. J.
Mano Budas Išgydytas ant
Visus
a.
a.
Edmundo
Ste

“Draugo” No. 46 š. m., ne
visados be operacijos
ponaičio
raštus
galima
užsi

Aš
noriu
susišnekėti su kožnų žmogum, kurs turi]
koksai Kalnietis, aprašyda
TAUTŲ (RASIŲ) KONGRESUI LONDONE
rupturą. Aš noriu išaiškinti jiems mano gydymo
prenumeruoti
prisiunčiant
mas
poviršium
Jersey
būdą. Aš turėjau darbą su ruptura ir gydžiau ją
Liepos 26—29 d., 1911 m.
tik 75c. už neapdarytus, o per dvidešimts metą, ir esu išgydęs pilnai tukstanCity’ės lietuvius — nepa
žmonių, kurie turėjo rupturą. Toks milžiniš
$1.00 už apdarytus vienoje eiua
kas patyrimas padarė mane pirmu Bupturos Spe
miršo
ir
užgauliojimų
—
Vertimas iš Prancūzų kalbos.
praktikuntu.
Dr. Aleundar O’Malley
knygoje. Raštų spauda bus cialistu, o ne tenAškokiu
šmeižimų. Tarp kit-ko, p.
esu išradėju greito ir be skau- Didžiausias Rupturos
t
užbaigta apie Naujus Me
Kalnietis minėtame nume
Atsimink rx.bX.4%a£O|,iu7S1
Tųsa.
Pajieškojimas.
geras vaistas padarė daug pasekėją. Jeigu inpulsiLtus.
Po
atspauzdinimo
raš

ryje štai kų rašo: “26 d.
į ją rankas, vaistas nebus atsakantis.
Papai odos spalvą didžiuma priguli prie maišyto typo; 66% pas
tai bus brangesni.
rugsėjo,
šv.
Juozapo
draugi

Latvius, 62,8% pas Lietuvius ir 25% pas Žemaičius. Tarp šių pasta
Pajieškau brolio Aleksan Užsakymus ir pinigus siųs
rųjų grynai baltojo typo yra daugiau negu % dalis (33,8%), pas Lie ja surengė pirmą savo ba
PRISIPILDYMO LIGA.
kitę šiuo adresu:
tuvius į4, o Pas Latvius
Veidas pas Lietuvius tankiausiai pailgas. lių. Viskas buvo lietuviškai, dro Bružinsko, Kauno gub.,
Mano sistema gydymo prisipildymo ir rektališkos ligos užtikrina jums
Al. Steponaitis,
Su lyg palvos išvaizdos Lietuviai gali būt greičiau priskaityti prie net ir muzikantai- lietuviai Reseinių pav., Šilelių vai.,
greitą ir visuotinį išgydymą. Aš nenaudoju peilį ar kokį barbarišką būdą
t
prie Rektališką ligą.
trumpagalvių (72%) negu ilgagalvių.
745 Glenmore avė.,
užprašyti, kad tuomi praša Tubenio miestelio. Iš Lietu
Toksai yra autropologiškas Lietuvių typas, kuris skiriasi nuo
Brooklyn, N. Y.
linus bereikalingas kalbas. vos pirmiausiai pribuvo į
Slavų ir Vokiečių typo.
Bet netaip atsitiko kaip bu Angliju, paskiau atvažiavo
LIGOS VYRU.
į
Canada.
Iš
Canados
persi

Aš
noriu,
kad
kožnas
žmogus
turėdamas Išsiveržimą, Nečystą Kraują, SloIII.
vo manyta. Pasirodė tikras
VADOVAS
bnumą, Mažą Energiją, Kraujo ir Inkstą ar kokią kitą ligą parašytą ar pa
kėlė
į
Paterson,
N.
J.,
ketu

boikotavimas iš pusės vieti
šnekėtą su manim. RAŠYK jeigu negali ateiti.
Visa korespondencija bus
Lietuvių kalba ir jos svarba kalbotyrai ir istorijai.
Keliaujantiems in Ameriką ir
nių lietuvių; taipgi ir var ri metai tam atgal jis dirbo
užlaikyta slaptybėje ir atsakymai siąsti ėystam konverte. Rašyk ir atsiųsk
Lietuvių kalba priguli prie indo-europeiškos grupos ir yra arti
Iškeliaujantiems.
šilkų fabrike. Jeigu kas apie
2c. štampą ant knygutės apie Rupturą. Visokiais Prisipildymais ir Rektagonininkas
vietoje,
'kad
pri

Jeigu
nori
žinot
apie
visas
laivą
kom

miausia sanskritiškai.
liškas
Ligas, o męs siąsim ją dykai ant bent kokio adreso.
jį žinotų, ar jis gyvas ar mi panijas, koki yra laivai, iš kur jie iš
Ji yra daug artimesnė indo-euorpeiškų kalbų šaknei negu Slavų, tarti rengėjams ir draugijos
ręs ir kur dabar randasi, plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra j
Lotinų arba Vokiečių kalbos; panašumas tarp Lietuvių kalbos ir prezidentui J. Zutkiui, kuris
mylią, kur randasi didieji kompaniją
kokius žmones įleidžia į Suvie
Dr. Alex. O’Malley
Sanskritų yra toksai, kad Lietuvių valstietis gali suprasti ištisus sa taipgi ir chore gieda, vargo meldžiu pranešti ant žemiau offisai,
nytas Valstijas ir kokią neįleidžia, kiek
paduoto
adreso
o
busiu
la

kinius mokslinčių, sustatytus Sanskritų kalboje.
vertės turi kitą žernią pinigai, tai prinininkas užsakė minėtų va
siąsk 15c. stampom žemiau nurodytu
bai dėkingas.
Lietuvių kalba yra senesnė už Graikų, Lotinų, Kietų ir Vokiečių.
15$ So. Washingioii St,
Wilkes=Barre, Pa.
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.
Tarp Lietuvių ir Lotinų ir Graikų kalbų yra tiek jau panašumo, kiek karų choro “practiee”. Gal
Kur lietuviškai susikalbama ir susirašoma.
Vincentas Bružinskas,
J. VALUKONIS,
ir tarp Sanskrito. Męs randame ištisus sakinius, kurie turėdami tų tuomi nemanydamas už
658 W. Saratoga st.,
261 W. Broadway,
So. Botson, Mass.
kenkti. Ačiū ir užtai, kad na
pačią prasmę, tur nepaprastą garsų panašumą, Pavyzdin:
Baltimorė,
Md.
Virai, traukite jungan (Lietuv.).
riai choro vieni nuėjo giedo
Viri trahite jugum (Lotiniškai).
ti, o kiti šokti”.
Dzievs*) (Dievs) davė dantis, duos duonos (Lietuv.).
Taip, paaiškinu gerbia
“Kosulis, persišaldymas, ir daugybė kitokių plaučių ir gerklės skaudė
R. H. Morgan
Dzeus doe odontas, dosei sitos (Graikiškai).
jimų, gali buti prašalinti, jeigu vartosite pagal užrašų Severos Balsamų
Nėra jokios abejonės, kad Lietuvių kalba yra seniausia tarp visų miems “Draugo” skaityto
BONA
MORS
Išdirbėjas Kepu-į1
jams, jog nnneto baliaus vi
Plaučiams” — sako ponia B. Hlavacek, Park Ridge, N. J.
gyvųjų kalbų.
SODALITY
rių, Kukardų, Vė
Ši kalba turėdama didelį mokslišką svarbumą, yra viena gra sai neooikatavau ,ir nei ne
liavų, Antspaudų, j
žiausių kalbų. Šia ką apie tai rašo garsus Prancūzų geografas Ellisee maniau baikotuoti! Nes ka
Jeigu Žinotumėt
Pečius “tarp visų Europos kalbų Lietuvių kalba neturėdama stambių dangi iš to jokio pelno sau
SEVEROS
Šarpų ir kitų tam
žodžių, turi daug meilinančių ir smulkinančių, ji turi jų daugiau, negu
Ispanų, Italų ir Rusų kalbos, ji gali padauginti jų skaitlių neturėcia. Kad laike minė  STJAMESCAIHEDRAU panašių dalykų.
kaip labai priguli vienas nuo kito
BALSAMAS
PLAUČIAMS
M0t(TREAL,C*l1
PILVAS, KEPENIS ir ŽARNOS, tai
iki' begalėnybei nuo veiksmažodžių ir priveiksmių kaip ir nuo tos draugijos baliaus aš už
Reikalauk Eatavisai nesistebėtumėt, kad sugedus vie
būdvardžių ir nuo daigtavardžių. Jeigut vertė tautos visos žmonijos šaukiau choro repeticijas,
nam, tuoj pradeda eiti į betvarkę visi
.
liogo..
(Severą’s Balsam for Lungs)
viduriai.
tarpe butų pripažįstama pagal jos kalbos gražumų, tai Lietuvių tautai tai tas tiesa. Bet ar aš chorų
Tuoj kaip tik kas išpaminėtą nustoja
prigulėtų pirmoji eilė Europos gyventojų tarpe”.
sušaukiau su tikslu kad boi
gerai veikti, nerasi geresnės gyduolės
Geriausios Gyduoles
už
Tokia tai yra nuomonė gėniališko Francuziško geographo apie
d
kotuoti minėtų draugijų ir
Lietuvių kalbą.
jų balių? Ne, nedėlto. Chorų K. H. MORGAN,
pririnktos ir pašvęstos, idant duotų paleng
SEVEROS
sušaukiau netik tų vienų
*) Dzūkų tarmėj.
13 N. Main St,
vinimų tokiuose skaudėjimuose kaip
vakarų, bet choro repetici SHENANDOAH, PENN’A.
IV.
GYVASTIES BALSAMAS
Nuolitiniai ir Užsisenėję visoki Kosuliai,
jos buvo kas vakaras per
(SEVERĄ’S BALSAM; OF LIFE)
Trumpa Lietuvių istorijos peržvalga.
keletu savaičių. Mokinau po
Gerklės uždegimai, Krupai, Persišaldymai,
Union ticket agency.
Kuris duoda tiems taip svarbiems daly
Lietuvių istorija dar nelabai gerai apdirbta, XIII amž. randame vienų, po du balsus į vakarų, •eniausia Lietuviška Banka Bciantone
kams naturališką ir sveiką veikimą.
Kaklinės, Užkimimai, ir daug tam pana
iš visų Lietuvių genčių vienus Lietuvius tikroj prasmėj Augštaičius ir kai kurį vakarų visus su
ir Visoje Aplinkinėje.
šiuose Plaučių ir Gerklės skaudėjimuose.
ant Geriausią
Žemaičius neprigulmingais; jie tai ir padarė garsingą istoriją.
šaukdavau. Na ir tų baliaus Agentūra Laivakorčių
Jums reiškia tiek, kaip nau
Linijų.
Lietuviai, suspausti iš vienos pusės Slavų, iš kitos Vokiečių, ne vakarų taippat nepraleidau
Siunčia pinigus kas dien in visas da
DUODA ŽMONĖMS SVEIKATĄ
jas gyvenimas.
galėdami kovoje su savo kaimynais atsiremti ant gamtos ribų, pasta — buvo repeticijos.
svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
Štai lis
sokias pinigus. Išdirba visokius doku
tyti tarp dviejų civilizacijų Rytų ir Vakarų, tarp įtekmės krikščio
Amerikos ir Lietuvos teismuose.
niškosios bažnyčios Graikų (Bižantijos) ir Rymo. Lietuviai mokėjo dėlko taip tankiai buvo Te- mentus
Dviejų didumų: 25 ir 50c.
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos
Kaina 75 centai.
nevien išlaikyti savo neprigulmvbę, bet dagi išskleidė savo valstiją peticijos: Pusantro mėnesio iš ryto iki 9-tos vai. vak.
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. Lietuviai iki XTTI amž. gyveno atski atgal — pradėjome mokin- Nedėlioję: nuo 10to» iš ryto iki 5-tal
valandai vakare.
romis šeimynomis — gentėmis. Reikalingumas ginti nuo Vokiečių ties nevisai lengvus Mišpa
(Kryžeivių ir Kardininkų) savo neprigulmvbę ir tikybą privertė juos
Adolf Blau, 8 Visos Severos Gyduoles
Skaudėjimai krūtinėj
pradžioj XTTI amž., susivienyti iš pradžių aplink tūlą vadų skaitlių, rus iš (Memorare knygų);
Ūmiom Ticket Agency,
pagaliaus aplink vienintelį vadą. Rimgandas pripažįstamas paprastai norėjome iki Mikolinių iš 403 Lackawanna Avė, Seranton, Pa.
(Jų yra 34)
Taip gi turime savo krautuvėje dau
pirmuoju didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, kuris keletą kartų perga mokti (nes. Bayonne’ės liet. gybę
Pečiuose, arba šonuose, nikvisokią maldaknygių ir svietiškų
lėjęs Totorius sulaikė jų žygį Vakarų Europon ir paskui nuveikęs bažnyčia turi šv. Mykolo Ar tnvgą visokiose kalbose.
yra pardavinėjamos beveik
stelejimai, sutinimai, štyvuRusus, nusilpnintus Totorių užpuldinėjimais, išskleidė Lietuvos ribas kaniuolo vardų. O chorai yra TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.
visose
aptiekose.
iki Polockui ir Vitebskui.
*
mas sprando, raumenų skau
suvienyti Bayonn’ės ir Jer
Pagaliaus Mindaugis visomis jiegomis stengiasi suvienyti visus
sey City’ės, nes ir iš abiejų
Kitokių neimk. Nei vienos
dėjimai, panašus raumatizLietuvius po savo valdžia, jisai turėjo kovoti daug; jam atsiėjo mal
kaip
tik
mažas
chorelis
su

šinti savo brolvaikius, kurie stengės atsiskirti nuo Lietuvos, jis taiponėra taip geros kaip
mui, neuralgija, gumbas ir
jau pasekmingai kariavo su Kryžeiviais ir Kardininkais. Tdant su siorganizavęs), kad galėtu
Severos.
stabdyti pastarųjų užpuldinėjimus ant Lietuvos priėmė jisai krikštą mėm Bayonne’aje per Mitam panašus
1252 m. Bet nesiliaujant Kryžeiviams užpuldinėti Lietuvą, sukėlė ji kolines pagiede į kaipo ant
reikalauja gydymo viduriuose.
Gali būt
sai prieš Kryžeivius bei Kardininkus visus Lietuvius 1260 m. ir per metų šventės atlaidų.
Tr
tikras,
jog
apturėsi
palengvinimų,
jeigu
galėjo juos 1261 m. Mindaugis tapo nužudytas 1263 m. nesuspėjęs už
Lengvai suprantami aprašy
imsi gyduoles vadinamas
baigti savo milžinišką darbą — galutiną Lietuvos suvienijimą. Po jo štai dėlko buvom priversti
mai
ir
knygelės
lietu

mirčiai kilę Lietuvoje vaidai tarp Mindaugio sunaus ir jo tėvo užmu pasiskubinti su mokinimu.
SEVEROS
Mahanoy City, Pa.
šėjų. Pertai Lietuvoj pakilo didelė suirutė, kuri tęsėsi 20 metų.
viškoje kalboje.
Šv. Juozapo draugijos ba
Vitėnas padarė tvarką Lietuvoje. Jis tankiai žygiavo į Lenkiją. lius buvo 26 d. rugsėjo, o
GOTARDO ALIEJUS
Jo įpėdinis Gediminas buvo tikru Lietuvos galybės įsteigėju. Jis choras turėjo eit giedot 28
Turi Kapitolo su nnosimdaugel kartų pergalėjęs Rusus užėmė Volynių ir Kijevo kunigaikš
čiais
(Severą’s Gothard Oil)
d. rugsėjo. Choras-gi minė
tystę.
Daktaro Patarimai Dykai
$190.000.00.
Tuo metu Lietuva buvo jau atsiekusi didelę galybę, jai turi būt tus mišparus silpnai dar teKaina 50 centų.
Sudėtu pinigu
pripažintas didelis nuopelnas prieš Vakarų Europą. Lietuva, kaipo begiedojo, kur dar per du
$700.000.00.
siena sulaikę Mongolų vilnis, kurios, stengdamos užlieti Vakarų Eu vakaru nemažai pramoko.
ropą, būtų sunaikinusios Europos civilizaciją pačiam jos lopšyje, jei Kaip nebuvo, tačiau per MiMęs vedame visokį lega
CEDAR RAPIDS
Lietuvai nebūtų atrėmę Totorius. Tame yra didelis Lietuvių istoriškas
liškų
biznį.
kolines visgi minėtas choras
IOWA
nuopelnas.
Musų bankoje galima H
pagiedojo
minėtus
mišpa

,■ Gediminas, labai gerai suprasdamas jog Lietuva negali pasilikti
susikalbėti: lietuviškai,
atskirta nuo kitų valstijų, užmezgė ryšius su kitom Europos tautoms, rus, nors, žinoma, neperge
lenkiškai, vokiškai ir
stengės partraukti Lietuvon iš kitų šalių amatninkus, pirklius suteik riausia.
damas jiems yvairius palengvinimus. Jisai pradėjo tarybas su Popie
Kur-gi tad tas boikotą vi- angliškai.
žium, idant įvesti galutinai Lietuvoje krikščionišką tikybą, bet Vokie mas? Gal p. Kalnietis ma
JOHN J. MEYER,
H!
čiai (Kryžeiviai bei Kardininkai) patyrę apie tai pasistengė suardyti
Jeigu Sandvičių Salos yra Trafaiszkos
Kasininkas.
nė
sau,
kad
choras
nepaisy

tarybas, nes bijojo, jog tapus Lietuviams krikščionimis, neteks prie
žasties Lietuvą užpuldinėti. Negalėdamas įvesti visoj Lietuvoj krikš tų ar galės ką nors pagiedot
ar ir Nauja Škotija?
čionybės, suteikė tačiaus Gediminas leidimą Pranciškonams ir Domi ant minėtos šventės ar ne,
ninkonams statyti bažnyčias ir skelbti krikščionių tikybą Lietuvoje. by tik butu visi susirinkę Teeling’TirEvery Day
Šis užklausimas ne kiekvienam bus suprantamas, bet štai kas kožnam
Gediminui mirus tūla laiką buvo Lietuvoj suirutė, kol Algirdas ant baliaus ir padarę “biz ** Influenzos ari,v. irmebus aišku:
diea užpuolimai naktimis
ir Keistutis nepaėmė valdžios į savo rankas. Jų viešpatavimas vra
nį
”
?
Ar
gal
p.
Kalnietis
arba kosulys ir die- (
pilnas kovų su Kryžeiviais, Lenkais, Totoriais ir Rusais. Algirdas
ANTRŲ LUBŲ RANDA, MŽAOS IŠLAIDOS, IR GERIAUSI RŪ
girnai jūsų raume
daugiau
nei
neišmano
nie

daugelį kartų pergalėjęs pastaruosius, tris kartus pasiekė Maskvą,
nyse iš nusidirbi-’
BAI NEW YORKO DIRBTUVIŲ, KAS LEIDŽIA MAN TAMSTAI
buvo pasiekęs net Krimą. Jisai išplėtojo Lietuvos rybas nuo Baltijos ko kaip tik balius? Priešin- mo, nepaguldys
SUTAUPINTI PENKIS DOLERIUS ANT KOŽNO SIŪTI IR OVER
iki Juodųjų jūrų, nuo Bugo iki Dunojui.
gai-gi nešmeižtų nereikalin jus, jeigu turėsit_
Jagaila, Algirdo sūnūs, apsivesdamas su Lenkų karalaite Jadviga, gai kitų ypatų. Dar p. Kal
KOTO!
Dr.
suvienijo Lietuvą su Lenkija ir galutinai įvedė krikščionišką tikybą
nietis primena, jog ir p. J.
Atsimink Rosentalį. Dabar laikas apsirūpinti visus rudeninius rubus
Lietuvoje. Reikia pastebėti, jog Jagailos apsivedimas, Lietuvos
Richter’io
Zutkus
—
minėtos
draug.
krikštas ir dviejų šalių suvienijimas nėra dar ženklu galo Lietuvių
(pasirinkimas didelis). Bet svarbiausi “Rosenthalio Triumfališv''s Mar
tautos, kaip tai tvirtina tūli Lenkų istorikai, Jagaila priverstas buvo prezidentas — gieda minė
šas”, tai prekės:
pavesti Lietuvos sostą savo brolėnui Vytautui, minui Keistučio, didvy tame chore. Kiek jau jis gie
rio kovose su Kryžeiviais, Jagailos nužudyto. Vytautas visomis savo da tai gieda, tačiau ant Mi
.*3
$10, $15, $20 a»d $25
jiegomis sergėjo neprigulmybę Lietuvos, kuri būdama tris syk didesnė
kolinių kaip reikėjo giedot
už Lenkiją, negalėjo tapti Lenkų provincija, kaip tai tvirtina tūli is
save namuose ir
— tai giedokit sau sveiki; tuojaus imsite
torikai.
LOUIS. ROSENTHAL,
Ištiesų, Didž. Lietuvos kunigaikštija valandoj susivienijimo su jam-gi nereikia nei pasiro vartot 25c. ir 50c. aptiekose.
Lenkija 1386 m. susidėjo iš: 1) Lietuvos tikroj prasmėj, tai yra Ne dyt prie choro. Vienok tapo Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.
AKT Sir,2Y'S
muno ir Vilijos paupių ir sostine Vilnium.
apsieita be Zutkių ir be
». u. niarm • m, m f<«i
mm
Toliaus bus.
■loht.r'to Oonjro Plllės rr* r«ro« n»o
r *-*•
- • j* ♦
priverstas plačiau išaiškint
t UI arba •a.Uujlmn JA. Ir Aua.
įduotas
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Banking
Trust
Company,

W. F. Severą Co.
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Labarra jau atidavė kongre
sui paskutinį savo raportu.
Maderui, atvažiavus į
Meksiko City, respublikos
sostapilę, patikta jį su dide
lėmis ovacijomis, kokių jis
neturėjo nuo revoliucijos
pergalės. Madero užtikrino,
kad valdžios kabinete, ku
ris neseniai likosi apskelb
tas, jokių permainų nebu
siu. Dr. Francisco Vasquez
Gomez, kuris buvo įtartas
gen. Reyeso revoliucijos su
rengime šalininku, prieš
teismų viešai užsigynė, jog
nieko nežinąs apie Reyes’o
revoliucijų ir nei nemanas
jos remti.

TRIPOLIS.

Redakcijos Atsakymas. t* Draugo”

A. Grigaliui, Cleveland,
Ohio. — Jeigu koresponden
tas surašė ką neteisingai,
reikia neteisybę nurodyti
švelniu' budu. Koliojimai
tai ne argumentai. Nedė
sime.

Balius! Balius!!
84-tos kuopos S. L. R K.
A. ir Šv,. Kazimiero Dr-ja
surengė didelį balių, Subatoje, 11 d. lapkričio, St.
Jeans Hali, prancūzų salė
je 171’Pratt st., Meriden,
Conn. Prasidės 7:30 vai. va
kare ir trauksis iki 12-tai
vai. Bus puiki muzikė ir vi
si galės puikiai pasišokti,
prie to bus išlaimėjimas gra
žaus lietsargio. Tai-gi lietu
viai, ir lietuvaitės nepraleis
kite šios progos. Įžanga vi
siems 15c., vaikams dykai.
Kviečia Komitetas.

Ne taip labai seniai, kaip
“Draugo” skaitytojai išgir
do apie Tripolį. Tai-gi: kas
tas do “Tripolis”.
Nieko
ypatingo: pats Tripolis su
sideda iš trijų nedidelių
miestelių; iš čia tai ir var KONCERTAS!
das Tripolis — graikiškai.
KONCERTAS!!
Lietuviškai gi išeitų — Trimiestis. Jis atsiranda Euro- Pittstoniečiai yra surengę
pos ir Afrikos tarpe. Težinu i dideli koncertą nedėldienį
tas visas žemės sklvpas - lapkričio (Nov.) 19 d. šv.
su Tripoliu — apie kurį nū-!Kaaiauero bažnyčios salėje.
nai Italija su Turkija var Tarp daugelio naujų dainų,
žosi, išneša 400,000 ketvir griežimo ant smuiko, skambi
tainių mylių. Tripolio isto nimo ant piano ir t.t. ir t.t.,
rija trumpai butų maž bus atgiedota pirmu sykiu
Amerikoje Naujalio graži
daug šitokia: buvo laikai, kantata: ‘Garbė Didvyriui’.
kada Tripolis kvėpavo gry Programas bus apskelb
nai katalikiška dvasia ir už tas netrukus. Nusipirkite
tai gal jo valdžia buvo šv. rezervuotas sėdynes išaugšJono karžigiii rankose. T ai ; to!
kui bėgant (1553 m.) Tur.;ai į . Įžanga 25 centai. Bezerigavę daugiau spėtoj, paic!- Vuotos sėdynės (keturi piržė Tripolį sau. Bet apie du mieji suolai) 50c.
šimtu metų vėliau nusiminė Pradžia 8 valanda vakare.
jus Turkams, Tripolis įga
vo savo neprigulmystę at
gal. 1835 metuose, užtikus DEPOZITAI BANKOSE.
uamiuiui karui, Turkai, tuoIšmintingas žmogus sten
mi pasinaudodami, užvaldė giasi pradėti bankoje savo
Tripolį antru kart — taip, depozitus, tuoj aus kaip tik
kad, nuo to laiko iki dabar aplinkybės jam suteigia pro
Tripolis buvo jų. Bet ka gų, idant turėt šiokį-tokį uždangi Tripolis atsiranda ne čėdą senatvėje ar ligoje.
toli Italijos nibežių, Italai Taip pat reikia daryti su
nuo seniai gelando dantis: savo sveikata; pajiegas ir
kaip čia jį igavus. Proga sveikatų reikia čėdyt iš jau
atėjo. Italija matydama, nystės. Sveikatos ir jiegos
kad Aigiptas tenka Angli pamatu yra geras virškini
jai, Morokas Francuzijai, mas. Laikyk jįjį tvarkoje ir
Če rnogarija Vokietijai, — kaip tik pajusi mažą suiri
Italija nieko nelaukdama, mą, naudok Trinerio Ameri
pasisavina Tripolį, Kodėl konišką Elixirą iš Bittei
ne? Kitos valstybės, pačios vyno, pakol viskas sugrįž į
būdamos plėšikėmis, nedrįs paprastą tvarką. Ta gyduo
ta užsipult ant Italijos, kad. lė tinka visiems šeimynos
kartais, negavus į kremzles; nariams, visokiose pilvo,
Turkija pati yra taip nusilp galvos, šono skaudėjimuose
nėjusi, kad, norams neno ir negalėjimuose. Gaunama
rams turi priimti savo liki aptiekose. Jos. Triner, 1333
mų. Žodžiu, Tripolis jau at —1339 So. Ashland avė..
siranda Italų naguose. Ita Chieago, III.
lai, žinoma, prašvilpę $100,REIKALINGAS
000.000 Tripolije, negreit jį
apleis.
GERAS ZECERIS
Ar tik ne 40,000 kariume- gerai mokąs lietuvišką statnės Italija įvėlė į Tripolio rašą ir galįs statyti raides
teritorijų; kaip girdisi, jau ant Linotype mašinos. Atsicholera apsireiškia. Nėr’ šaukitį “Draugo” adminis
dyvo: tiek žmonių ant syk į traciją.
neprirengtų vietų!
314 E. Market st.,

VYRAI. ČEDYKITE PINIGUS!
GERIAUSIA PROGA VYRAMS VARTOJAN
TIEMS BRITVĄ DFL SKUTIMO BARZDOS.

Norėdami turėti savo veidą nepnč
kuotų (čystą), sučėdyti pinigus kai
po ir laiką, galite apturėti apsiste- b
liavę, pas mane Skutimo Mašinaitę,;
už 25 centus, su kuria kožnas vienas j
gali nusiskusti be jokio mokslo ir
insipjovimo j tris minutas.
Šita mašinaitė yra naujai išmislin&
ta ir niekur negalima jos taip pigei ’įį
pirkti, kaip tik po žemiaus paduotu adrisu. Ji parsiduoda su
trim aštriom geliaštem už 25 centus ir su kožna geležte gali
ma yra 5 syk skusties be galandinimo. Geresnė su 7 geliaštem
už 50 centų. Su 12 geliaštem, muilu, šepečiuku ir t.t. už $1.00.
Visos mašinaitės yra sudedamos tam tikrai sudarytuose baksukuose.
Sinnsdami pinigus, meldžiu paduoti savo tikrą aiškiai rašytą
adresą.

J. GALECKAS,
122 South lot St,

Brooklyn,'N. Y.

Agentai

Re v. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st.,
Pittsburg, Pa.

K. Strumskas,
190 High st.,
Brooklyn, N. Y.
Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.
T. Kizievie Box 167,
Minersville, Pa.
Al. Karbauck^s, 52 G.
So. Boston, Mass.

Kt

J. Mikutaitis,
1327 Rebeeca st., S. S
Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė..
Chieago, III.
Al. Urbanaviče, Box 33
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22.
Svvoyers, Pa.
J. Versiackas,
65 Davidson st.,
Lovvell, Mass.

\

Popieriai Laiškams.
Popieriai dėl laiškų rašy
mo su visokiais pasveikini
mais ir su tam pritinkan
čioms dainelėms. Su šilkinė
mis kvietkelėms padabinta
ir su visokiais paveikslė
liais. Parsiduoda labai pi
giai. Kas prisius 25c. pačtos
markėms, o aplaikvs 12 nopierų su kopertais ir dar
pridėsiu dovaną labai gražią
stainelę kuri yra panaši ant
altorėlio verta 25c. Už $1.00
duodam 6 tuzinus popierių
Agęntams duodam gerą už
darbį. Adrsesuokit:

K. J. Intas,
P. O. Box 1724

Office New Telephone 37.
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

Jonas Leipus,
1022 Bay st.,
Superior. Wis.

P. J. Miller,
Litliuanian Store,
Atbol, Mass.

GRYNUMAS
YRA RANDAMAS

STEGMAIERO

ALUJE
Užsisakyk dėžę
atsiusti i namus
Laikyk po ranka dėžę musu
alaus.
Gryno maisto ženklas
kiekvienos bonkutes.

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
reumatizmo, skaudėjimą šoną, sąnarią kaulą, streną, ko.iu, pečią, nuo
visokią krau jo ligų užkrečiamu lytišku ligą, triperį, Sankerį sifilį, užkietėji-

STEGMAIER BREWING CO.

Wilkes-Bare, Pa.

Wilkes-Barre, Pa.

Norintieji pasiskolinti pinigu
ant pirmo mortgage, arba pirkti
namus lai kreipiasi.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

F/rs/

Kapitolas su perviršiu
$165.000.00.

BEV. V. VARNAGIRIS.
312* So. 4th St.,
Brooklyn, N. Y.

M. K. Petrauskas.
415 Middle st..
Kenosha, Wis.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA

A. Urbonaviče,
329 River st..
PĮymouth, Pa.

National Bank

UNITED STATES DEPOSITARY

Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
z

G. GR03LEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių
“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GKSTAUSIA

REV. S. PAUTIENUJS,
Malhiaooy City, Pa.

Do.n. M. Andrulionis.
65 Davidson st.
Lovvell, Alass.

Ant,. Tuškėnis Box 116
PĮymouth, Pa.
Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,
Boston, Mass.
Jonas Ifamanauckas
135 Ames st.,
Broekton, Alass.

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthur
Montello, Mass.

NUO

Knzvs Matukeviče.
1742 Nav Ane «vn.,

TINĖJE NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ,
GALVOS SKAU
DĖJIMO,

PATRŪKIMO

AZMA ARBA

DUSULIO
ŠTYVUMO

KaTAROS,

SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE

U2SI&ALDYMO,
NEURALGIJOS:
NUO

RANKŲ IR
KOJŲ.

gerklės

SKAUDĖJIMO,

Naujas Telefonas
20 E. Market et,

1070—B.

Wllkes-Barre, Pa

J. F. GILUS

102—104 S. MAIN ST.,
WILKES BARBE, PA.

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbnčiai, arba paslaptingomis ligomB, aprašykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes
čion eina n« tik apie tavo sveikatų, bet labai tankiai, ir apie tavo
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodų ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo
ligų su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse.
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausių. Taigi
rašykite"reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles
savo štoruose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. štornykai, rašykite
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame.
Rašykite
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<3or. Elm & Main Str.,
PĮymouth, Pa.

8=2

Auksiniai, paauksuoti .ir kitoki su 23
akmenimis, parduosime 19,000 vadina
mą “Accuratust’ laikrodėlių tiktai už
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai
puikiai išrėžyti, dnbeltavi lukštai, ge
rai laikų rodanti, labiausiai keliauninkų
naudojami, kurie turi daboti laikų, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti aut 20
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti.
Jeigu nori turėti gerų dziegorėlį, tai
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime
šitų laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to., Męs rlsknojame viską. Auksinis
grRndineiis Duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:

EXCEL8IOR WATCH CO., DEPT. 905, OHICAOO, ILT.

DYKAI

Stanislovas J. Ša bau
Box 239. Lewiston,
Pr. F. Juškeviče,
139 Jackson st.,„
Lavvrence, Mass.

Kun. A. Ežerskis, z
5447 S. Wood st.,
Chieago, D!.

SKAUSMO KRU-j

REKOMENDUOJAME MU3Ų NAUJĄ AUKSINĮ 23
AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

F. B. Versocky,
257 So. 33rd st.,
So. Omaha, Neb.

y.

MĖŠLUNGIO

GYDUOLE:

Ypatingos Gyduolės.

Pas ji galima gauti visokių to
rielkų, b'uūdų, stiklų, puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų
daiktų Yra iš ko pasirinkti. Atei
Kaštuoja $2.15 persiuntmui. kite persitikrinti.
Adresas:

Philadelphia, Pa.

Wilke-»Barre, Pa.

arba šv. Raštas išleistas.
Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St.
Chieago, III.

1220 So. Brosd Street,

PUBLIC SOUARE

garsi kardinolo Wisemano apysaka.

Imantiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis.
Gaunama pas:

a*.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki.4, ir nuo 6 iki 8 vakare.
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

Šitoji Banka prižiūrama
Suvienytųjų Valstijų val KAPITOLAS $375,000,00
džios. Moka 3 nuošimčius Perviršis ir nepa
nuo sudėtų pinigų. Galima
dalyta nauda
490,OCO 00
susišnekėti lietuviškai.
Už sudėtus pinigus moka 3-čią
G. N. Postlethwaite,
nuošimti.
iždininkas.
WM. S. Mc LEAN, President,
Mandagus patarnavimas.
FRANCIS DOUGLAS, Cashięr

Kaina $1.00.

n F «»»•» 1 ...

riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą,"sunką
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias motorą ligas
skausmingą ir nelegulenšk mėnesinią i< kejimą ir gumbo, išgydau su opecija rupturą, apendesitis, vėžį. skilvye augančius akmenis visokius skadulius,
guzus (tumore), keper.ą, inkstą ir pūslės. Darau operacijas aut gyslą kaulą
nervą, smegną, moterą ir vyrą gimdančią organą, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akią ir
gurkiės.

Dr Ignatins Stankus, M. D.

PĮymouth National

FABIOLE, Juozas Szukis,

St,. Petruškeviče.
223 E. 6th st.,
Alt. Carmel. Pa.

n

Iii

Vertė VYTAUTAS.

Scranton, Pa

ant

Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
miestavu daktaru mieste Iudianopolis Mokėsi ir praktikavojo 77<« A'cw York
Poni. Orayuatt Medieal School and llotpital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
Dabar
padirbo
tieką su __________
__ ______ ____ ______ _____________
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija palys ligoniai:
„Nuo visokią spuogą ir išbėrimą, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi,
nuo kitu odos ir kraujo ligą, nėra geresnio daktaro, kaip Pr. I. Stankus, i
Daug daktaru atlankiau, b'«t nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. j
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa
GARBUS DAKTARE: neiš
vo Širdingą padėką Dr. Stan
randu žodžiu padekavojimu
kui ui išgydymą nervą ligų
Tamistai už išgydymą skau
ir sugrąžinimą vyriškumo,
deiimo šonuose ir po širdies
kuriu kiti daktarai atsisakė
gėlimo strčną ir skausmin
išgydyti. Ir visiems su slap
gą mėaesinią, kurią kiti vi
tomis ligomis patariu kreip
si daktarai neapsiėmė gydy
tis pas dr. Ig. Stanką, o ne
ti. Bet Tamistos operacija
pasigailėsite savo žygio
kaip ranka atome kentėjimą
A. Zmudzen, Salem, Mass
7ruo manęs. Ela Mažinack.v
57 Pingree St. Dr. Ig. Stankus
1325 8. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Que. Ohnada, rašo: „Meilutis gydytojau.— J
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau )
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo datik pusę liekarstu sunadojau bet!
jau visas sustiprėjau ir b-.igiu gyli. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagolbos. Ta įkiri liga, kuri taip daug prikankino
mane ir kurią kiti daktarai laike už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačią
Tamstoms ui pigą ir greitą išgydymą.”

'll m O lll/lll rll, i . !•»/» »•« n • , ■ i » • . i M n Ii

47-48-49 Bennett Building,

BANK.

Bell Telephone Dickinson 3757 w.
Del daktariškos rodos galima atsišaukti
pas Dr. Ign. Stankų por telefonu ar laiš
ku ir iš kitą šteitą, taipgi Kanados.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —

Tikras

h

C r. S. Karzonas,
2422 W. 69th st.,
Chieago, 111.

Jonas Galeckas,
122 So. Ist st.
Brooklyn. N.

K Ignotas Stankus

ir

Jonas S. Lopatto

Juozas Akevičius. P. O
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,
Grand Rapids, Miet

New York.

Priimnas kvapas

lrtvaa nikelinis Laikrodis su muzi
na 10 rainutų. 4. Vyriški arba rao
liai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dė
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis svies
Už musų dovanų vien norime, k
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums
ženklėliais, o męs Jums prisiusime
už $6.00 ir Jūsų išrinktų dovanų. L
vorų. Kam tavoras nepatiks gali j

Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
bokos dėl cigarėtų ir
išsirinku sau dovanų
iš sekančių daiktų:
Naujausia importuo
tas Fonografas su di
dele nikeline dūda,
kuri graina gerai ir
aiškiai visokias mu
zikas ir dainas. Kiek
♦vienas gali turėt sa,
vo name koncertų. 2
Geriausia Armonika
vokiško išdirbimo su
natom ir nurody
mais. 3. Puikus stake, kiekvienų kartų muzikė grajiteriški storai paauksuoti laikrodėžutėje: 6 peiliai, 6 videleiai, 6 ditui, 1 šaukštukas cukrui,
ad pagarsintumėt musų firmų tarp
ant rankos 50 centų pačtiniais
40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų
ikusius $5.50 užmokėsit gavęs tao nejimti.

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.,
Dept. F.
118 7-<h

Nw Vartų N. Y.

DRAUGO”
“~l I--------SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAlMtlA
PIGIAI
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
U2KVIETIMU8 IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES statomos didele-naujauSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”
ADRESUOK ITB

<<

DRAUGAS”

314 E. Market St

Wilkes-Barre, Pa.

